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Voorwoord

2012 was me het jaartje wel.  
Het nieuwe regeerakkoord heeft op het  
gebied van de zorg flink stof doen opwaaien.  
Met de introductie van een inkomensafhankelijke  
zorgpremie gooide het kabinet wel een flinke 
steen in de vijver. inmiddels lijkt de rust weer
gekeerd. Het probleem is daarmee niet opgelost. 
De zorg wordt onbetaalbaar en linksom of 
rechtsom gaan we dat in onze portemonnee 
merken. Gezondheid is en blijft een groot goed.

Vanuit het ATL proberen artsen en therapeuten 
hun steentje bij te dragen door stil te staan bij  
een bewuste en gezonde levensstijl en daar  
waar nodig bij te dragen aan een voorspoedig  
en goed herstel. in onze nieuwsbrieven proberen 
we u daarover te informeren. in deze nieuwsbrief 
willen we stilstaan bij een effectieve vorm van 
zorg die ingezet wordt bij onder meer hooikoorts 
en burnout. we hebben het dan over zogenaamde 
zorgpaden. een zorgpad moet u zien als een 
stappenplan waarlangs vanuit verschillende 
zorgdisciplines aandacht wordt gegeven aan  
een patiënt. Artsen en therapeuten werken met 
elkaar samen teneinde u zorg te bieden die 
optimaal op u is afgestemd. in de praktijk is 
gebleken dat dergelijke vormen van integrale  
zorg zeer effectief zijn.

Verder zijn we voornemens om op donderdag  
14 februari a.s. voor onze leden een winterlezing 
te organiseren door Gunnar Gijbels. Gunnar zal 
spreken over het thema “Kinderen en sociale 
media”. een actueel onderwerp. Je kunt geen 
situatie meer meemaken of kinderen zijn druk 
met hun mobieltje in de weer.

Ze hebben nauwelijks nog oog voor wat anders. 
Ze staan ermee op en gaan ermee naar bed. 
Herkenbaar voor u? Gunnar zal op een inter
actieve manier het thema behandelen. er is dan 
ook ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen 
en de ervaring van anderen te horen en uw eigen 
ervaringen met hen te delen.
 
Verder wil ik u graag verwijzen naar onze  
website www.atlleiden.nl alwaar u informatie 
kunt vinden over de praktijk, de VOAG, oude en 
nieuwe nieuwsbrieven kunt lezen en kennis kunt 
nemen van ons jaarverslag. Tevens kunt u zich 
daar aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. 

Johan Halverhout, voorzitter VOAG 
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Nieuws over de praktijkorganisatie 

Petra Alkema  de Jong, praktijkmanager

Medewerkers
susanne van Tuijl is tot en met februari met 
zwangerschapsverlof. Zij is ondertussen bevallen 
van een zoon fabian. in die periode zal mevrouw 
Hilske v.d. Krogt de praktijk op dinsdag en vrijdag 
waarnemen.
sinds 1 september j.l. werkt Chantal bergkamp 
mee in de praktijk van Harco Alkema. Zij is arts 
in opleiding en stelt zichzelf verderop in deze 
nieuwsbrief aan u voor.

Praktijkaccreditering
Afgelopen jaar hebben wij ons ingezet om ons te 
handhaven als NHG geaccrediteerde praktijken. 
Hiertoe hebben wij ons gehouden aan de  
geprofessionaliseerde opzet van zaken die in 
ieder geval in orde moeten zijn zoals het up to 
date houden van verbandmiddelen, medicijnen 
en andere zaken, het werken met protocollen  
m.b.t. hygiëne, herhalingsreceptuur, steriliseren 
van materialen e.d. Daarnaast zijn wij bezig 
geweest met een drietal verbeteringsplannen: 

•  verminderen telefonische onderbrekingen  
tijdens de artsenspreekuren

•  verbeteren van de registratie van telefonische 
consulten door ondersteunend personeel

•  verbeteren van de behandeling van  
onderzoeksuitslagen

Deze drie plannen hebben voor beoogde  
verbeteringen gezorgd. De artsen worden  
minder vaak gestoord tijdens de spreekuren 
doordat de assistentes op andere tijdstippen en 
andere manieren informatie met de artsen delen.  
De registratie door ondersteunend personeel  
in het huisartseninformatie systeem is verbeterd 
doordat een aantal interne trainingen hiervoor 
extra handvatten heeft geboden aan de betrok
kenen. Dit is echter nog een leerproces en zal  

nog verder aandacht krijgen het komende jaar.  
en het onder de loep nemen van de manier 
waarop de onderzoeksuitslagen werden  
verwerkt, heeft ertoe geleid dat nu e.e.a. anders 
wordt aangepakt. De artsen krijgen nu altijd als 
eerste de uitslagen te zien en geven in het dossier 
van de betreffende patiënt aan wat er met de 
uitslag moet gebeuren of al gebeurd is.  
Het is nu duidelijker op welke termijn er al dan 
niet actie moet worden ondernomen en door wie. 
Dit kan de assistente zijn, maar ook de arts zelf; 
afhankelijk van de urgentie en de ernst van de 
zaak. Op deze manier wordt er voorkomen dat 
een uitslag te lang onbehandeld blijft en daardoor 
(te) laat aan een patiënt gecommuniceerd wordt. 
Vooralsnog lijkt deze aanpak effectief te zijn.
begin februari 2013 zal de 2e audit voor onze 
NHG praktijkaccreditering plaatsvinden.  
wij zullen in de volgende Nieuwsbrief berichten 
wat de bevindingen van de accrediteur zijn 
geweest.

Digitale nieuwsbrief (nieuwsflits) mogen wij  
uw mailadres ontvangen?
Tot nu toe verschijnt onze nieuwsbrief met een 
frequentie van drie maal per jaar. een hogere 
frequentie zouden we ons op dit moment uit 
kostenoogpunt niet kunnen veroorloven. 
Tegelijkertijd merken we dat we soms tussentijds 
nieuws hebben dat we graag met u zouden willen 
delen. 

Om die reden hebben wij het plan om naast  
de huidige driejaarlijkse (papieren) nieuwsbrief  
de mogelijkheid te onderzoeken om tussentijds 
met een zogenaamde digitale nieuwsbrief 
(nieuwsflits) te komen. Deze tussentijdse  
nieuwsbrief willen we dan vooral gebruiken  
om tussendoor aankondigingen te doen van 
cursussen en lezingen, antroposofisch nieuws, 
medisch nieuws, etc. we willen u niet overvoeren 
met mails en willen dan ook de nieuwsflits  

  Thema’s

 7  Zorgpaden, 
Standaard en individu, protocol en plan 
Harco Alkema

 8  Goede zorg voor patiënten: 
De ontwikkeling van antroposofische 
zorgprogramma’s en monitoringsystemen 
Manja wodowoz  de boon

 9  Zorgpad Burn-out 
Liesbeth borg en Petra Jongbloed

 14  Zorgpad Hooikoorts
  Harco Alkema  
  en Manja wodowoz  de boon

 16 Antroposofische Gezondheidszorg   
  Tromp de Vries

  Inhoud

 1 Voorwoord

 3 Nieuws over de praktijkorganisatie

 3  Digitale nieuwsbrief (nieuwsflits)  
mogen wij uw mailadres ontvangen?

 5 Aankondiging GeZZond Check

 5  Te Huur: bent u op zoek naar  
een sfeervolle vergaderruimte,  
oefenruimte of spreekkamer?

 6 Het Elektronisch Patiënten Dossier

  Diversen

 17 Maria Lichtmis 
  Mirthe Duindam  

 18  LEZING GUNNAR GIJBELS
  interview met Gunnar Gijbels
  Adri staats

 20 Ontladen
  sabine de raaf

 21  Actieve therapie tegen pollenallergie 
- Euritmie in groepsverband

  Manja wodowoz  de boon

 21  Vitaliserende oefeningen – een cursus
  Manja wodowoz  de boon

 22  Nieuwe huisarts in opleiding
  Chantal bergkamp

 23 Antroposofisch publicaties

  Informatie, adressen en telefoonnummers 

24   Het Antroposofisch Kinderspreekuur

 26  Het assistentespreekuur

 27  VOAG en solidariteitsfonds

 28 Colofon
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Ook in 2013 is het mogelijk om een GeZZond 
Check bij ons te laten verrichten waardoor u een 
actueel beeld krijgt van een aantal aspecten van 
uw gezondheid. 
 
Tijdens deze GeZZond Check wordt uw gezond
heid op een aantal belangrijke lichamelijke 
punten beoordeeld:

 
• Bloeddruk

• Cholesterol en suikerbepaling in het bloed

• Kans op diabetes en hart- en vaatziekten

•  Verhouding tussen lengte,  
gewicht (BMI) en buikomvang

• Voeding en beweging

• Longfunctie onderzoek (indien nodig)

u krijgt aan het eind van dit onderzoek  
– dat ongeveer 30  45 minuten duurt – een 
persoonlijk advies van de assistente of praktijk
verpleegkundige die het onderzoek uitvoert.

indien van toepassing kunt u als vervolg op uw 
GeZZond Check, in overleg met uw huisarts, 
doorverwezen worden naar één van onze  
therapeuten of de verpleegkundige.
 
Hebt u interesse in dit onderzoek en bent u 
aanvullend verzekerd bij Zorg en Zekerheid  
dan wordt dit door uw verzekeraar vergoed.  
Door een aantal andere verzekeraars wordt  
ook de GeZZond Check / Preventie Check  
à € 75, (gedeeltelijk of helemaal) vergoed;  
informeer hiervoor bij uw verzekeraar. 

Voor een afspraak of vragen kunt u contact 
opnemen met de assistente; tel. 071 512 16 41, 
keuze 4.

uitsluitend inzetten wanneer er belangrijk nieuws 
te melden is. we kiezen dan ook niet voor een 
verzending met een vaste frequentie. 
De mail biedt ook de mogelijkheid om op termijn 
in plaats van de huidige papieren nieuwsbrief een 
digitale versie te versturen. Dat kan belangrijke 
kostenbesparingen opleveren. Onze eerste insteek 
zal echter zijn: ervoor zorgen dat we in het bezit 
komen van voldoende mailadressen. Pas wanneer 
we voldoende mailadressen hebben zullen we 
overgaan tot het versturen van een digitale 
nieuwsbrief.

Vanzelfsprekend zullen we altijd rekening houden 
met het feit dat niet iedereen via de mail bereik
baar is. Nadrukkelijk willen we hierbij ook 
aangeven dat we de mail niet zullen gebruiken 
voor het versturen van medische gegevens. 

Zoals gezegd is onze eerste insteek het verzame
len van mailadressen. we hebben op dit moment 
van vrijwel niemand het mailadres in ons bezit. 

Vandaar dat we u hierbij willen oproepen om 
naar de website van het ATL te gaan  
(www.atlleiden.nl) en linksonder op de web
pagina te kiezen voor “aanmelden nieuwsbrief”. 
u wordt dan naar een pagina geleid waar u uw 
gegevens kunt invullen. Dit geldt voor iedereen 
die nieuws via de mail wilt ontvangen.  
Dat kunnen dus meerdere personen per gezin 
zijn. Vanzelfsprekend kunt u zich te allen tijde 
ook weer afmelden.

wij hopen dat veel mensen gehoor zullen  
geven aan onze oproep en hun mailadres  
zullen opgeven.

GeZZond Check / Preventie Check in 2013

Bent u op zoek naar een sfeervolle vergaderruimte, oefenruimte of spreekkamer?

Het ATL verhuurt een aangename, sfeervolle vergaderruimte voor 10 personen in de avond  
of in het weekend. Ook is het mogelijk de oefenzaal of een van de andere ruimtes te huren.

informatie kunt u verkrijgen bij Petra Alkema  de Jong via ons email adres:  
administratie@atlleiden.nl.
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Zorgpaden, 

Standaard en individu, protocol en plan

Harco Alkema, huisarts

in de Nederlandse huisartsgeneeskunde zijn  
nu meer dan honderd standaarden geschreven.  
Dat zijn behandelprotocollen, ofwel duidelijk 
geadviseerde voorkeursbehandelingen bij veel 
voorkomende aandoeningen. bij kwaal A hoort 
standaard therapie b. wil je daar als huisarts  
van afwijken dan moet je van goede huize 
komen, je desnoods voor de tuchtrechter  
kunnen verantwoorden.

Huisartsen in opleiding worden uitvoerig  
op hun kennis van de standaarden getest,  
indien onvoldoende kennis hiervan aanwezig  
is kun je de opleiding niet succesvol afronden. 
een goede zaak.

een nieuwe ontwikkeling is het maken van 
zorgpaden. Hierbij is de visie wat breder:  
Om van een klacht via een diagnose naar  
een therapie te komen moet een bepaalde weg 
worden afgelegd. Langs meerdere stations en 
leidend tot een behandelplan.

bij deze ontwikkeling willen wij als 
Therapeuticum aansluiten. in deze nieuwsbrief 
geven we van twee diagnoses een pad aan: 
Hooikoorts en burn – out.

we proberen in zo’n pad een beschrijving te 
geven van de diagnose, waar mogelijk aangevuld 
vanuit antroposofisch gezichtspunt en wat de 
achterliggende oorzaken hiervan kunnen zijn. 
Daarna beschrijven we wat binnen de therapieën 
die wij in huis hebben voor iemand heel specifiek 
zou kunnen werken.

De kunst is uiteindelijk te komen tot een  
individueel behandelplan dat niet alleen recht 

doet aan de voorhanden zijnde medische kennis 
over de beste behandelvormen maar ook recht 
doet aan de individuele behoefte en  
therapeutische mogelijkheden bij de patiënt.

een route die we proberen te gaan is dat na  
een bezoek aan de huisarts de patiënt een kleine 
ronde maakt bij een aantal therapeuten en dat 
aan de hand van een gezamenlijke bespreking 
gekeken wordt of er een individueel behandelplan 
gemaakt kan worden.

Het Elektronisch Patiënten Dossier 

Nadat eerst de eerste Kamer het landelijk  
opgeslagen elektronisch patiëntendossier had 
afgestemd komt er via de achterdeur toch een 
variant hiervan om de hoek kijken. een dossier 
dat eigenlijk alleen lokaal gebruikt wordt,  
het LsP (Landelijk schakel Punt).

Wat is er anders:
•  De gegevens worden NIET landelijk ergens 

opgeslagen maar via beveiligde verbinding 
mag een andere behandelaar een deel van de 
gegevens van de eigen huisarts of de apotheek 
inzien.

•  Slechts een beperkt deel van het dossier is 
toegankelijk. Alleen de actuele medicatie  
en de relevante allergieën en de lijst met 
ernstige medische problemen en relevante 
voorgeschiedenis is toegankelijk.  
Daarnaast zijn de laatste vijf consulten tot 
maximaal een half jaar geleden zijn zichtbaar.  
Dus geen oudere consulten, geen korte  
episoden, geen kleine klachten, geen brieven 
van specialisten en geen vertrouwelijke  
aanteken ingen en geen voorbije gebeurtenissen 
die voor een acute behandeling irrelevant zijn.

•  Het kan alleen maar met uitdrukkelijke  
toestemming van de patiënt.

•  De beveiliging is maximaal  
(maar nooit absoluut).

wij denken dat het goed verdedigbaar is dat  
een arts op bijvoorbeeld de dokterspost kan 
beschikken over een lijst van geneesmiddelen  
en allergieën van een patiënt. Dat is gewoon  
veiliger voor die patiënt in acute medische nood.

Het is een goede zaak dat iedere patiënt zelf  
in vrijheid kan beslissen of deze informatie  
voor andere artsen voorhanden mag zijn.

Mede namens bart Janssen
Harco Alkema
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Goede zorg voor patiënten:

De ontwikkeling van antroposofische 
zorgprogramma’s en monitoringsystemen

Manja wodowoz  de boon, euritmietherapeute 

binnen de gezondheidssector wordt al een tijd 
gezocht naar richtlijnen en protocollen die de 
effectiviteit van de behandelingen bij bepaalde 
aandoeningen en/of ontwikkelingsstoornissen 
kunnen zichtbaar maken. Deze richtlijnen zijn 
voor zover mogelijk gebaseerd op ‘evidence
based’ wetenschappelijk onderzoek. Men  
probeert een groot aantal patiënten te werven  
met een zelfde aandoening en meet de effecten 
van de behandeling. De na het onderzoek 
uitgegeven richtlijnen baseren zich op de gemid
delden van deze gevonden effecten. Het is dus 
die therapie die gemiddeld genomen de meeste 
kans van slagen geeft die als de beste therapie 
voor de individuele patiënt aanbevolen wordt.

Binnen de Antroposofische Gezondheidszorg is 
de aandacht voor de individuele patiënt op de 
eerste plaats. Het is een uitdaging om niet voor de 
gemiddeld genomen beste behandeling te kiezen, 
maar te zoeken naar de beste behandeling voor 
een unieke patiënt. er wordt gekeken naar 
verschillende verklaringsmodellen voor de 
voorgeschiedenis van de klacht van de patiënt en 
de specifieke eigenschappen en mogelijkheden 
van de behandelingsmogelijkheden van een 
patiënt. Hierbij kunnen ook verschillende fasen 
van een ziekteproces in beeld worden gebracht. 

in samenwerking met de Hogeschool Leiden 
werken antroposofische zorgverleners samen  
aan een project, het rAAKproject, dat zich in  
de eerste fase op vier zorgprogramma’s richt.  
Het gaat om zorgprogramma’s voor de aanpak in 
de eerste lijn van depressie, hechtingsstoornissen, 
hooikoorts en kanker. Vier Therapeutica  
(waaronder het ATL) hebben hun medewerking 

toegezegd, de NVAZ (Nederlandse Vereniging 
Antroposofische Zorgaanbieders) als bundeling 
van de beroepsgroepen neemt eraan deel en  
de Hogeschool Leiden is de penvoerder van  
het geheel. Deze zorgprogramma’s zijn multi
disciplinair. Het hele hulpaanbod van artsen, 
therapeuten en verpleegkundigen voor mensen 
met b.v. een depressie of kanker wordt ingezet. 
Men werkt in drie stappen:

1.  een beschrijving van de zorgpraktijk  
binnen de Antroposofische Gezondheidszorg,

2.  het raadplegen van de beste reguliere  
en antroposofische expertkennis  
en wetenschappelijke kennis,

3.   werken aan de resultaten van een proces van 
consensusvorming over al deze kennis met  
een groep van experts uit de Antroposofische 
Gezondheidszorg.

in 2012 zijn er drie van deze zorgprogramma’s 
ontwikkeld (depressie, kanker en hooikoorts)  
en er zijn intussen drie in ontwikkeling  
(hechtingsstoornissen, stressgerelateerde  
klachten en fysiotherapie bij schouderklachten).  
Hiermee wordt ook duidelijk dat de zorg
programma’s behalve multidisciplinair ook  
vanuit een specifieke beroepsgroep, in dit geval 
fysiotherapie, kunnen worden ontwikkeld.  
De plannen voor 2013 zijn drie nieuwe zorg
programma’s op te zetten en daarnaast het testen 
en implementeren van de reeds ontwikkelden.

Waarom antroposofische zorgprogramma’s?
Hier noemt Erik Baars van het Lectoraat 
Antroposofische Gezondheidszorg drie 
overtuigende reden:

1.   er kan aangesloten worden aan het momenteel 
in de gehele gezondheidszorg voorkomende 
streven zorgprogramma’s te ontwikkelen.  
Het is een kans om de inhoud en de eigenheid 

van de Antroposofische Gezondheidszorg 
intact te laten. er kan verantwoording worden 
afgelegd over hoe gewerkt wordt en waarom 
men afwijkt van bestaande behandel
protocollen en –standaarden.

2.  Door zelf zorgprogramma’s te ontwikkelen,  
kan een kwaliteitsslag worden gemaakt.  
Door intercollegiaal overleg over de wijze  
van diagnostiek en behandeling en het testen  
in de zorgpraktijk kan de kwaliteit van zorg 
verbeterd worden zowel bij de instellingen  
als bij de zorgprofessionals.

3.  Professioneel ontwikkelde zorgprogramma’s 
maken de Antroposofische Gezondheidszorg 
maatschappelijk en wetenschappelijk meer 
zichtbaar. Door aansluitend te monitoren  
wat de kwaliteit, de klantenervaringen,  
de veiligheid en de (kosten)effecten zijn,  
kan de aanvullende bijdrage aan de gezond
heidszorg realiseert worden.

Mocht u geïnteresseerd zijn meer erover te weten, 
kunt u behalve de teamleden van het 
Therapeuticum ook de website van de 
Hogeschool Leiden raadplegen: 
www.hsleiden.nl/lectoraten/ag 
of contact zoeken met de wetenschappelijke 
onderzoeker Drs. Anja de bruin:
bruin.de.a@hsleiden.nl

Zorgpad Burn-out 

Liesbeth borg, kunstzinnig therapeut en  
Petra Jongbloed, fysiotherapeut

burnout is een ziekte van onze cultuur;  
een haastig leven, veel “hoofdwerk”,  
weinig tijd om op te laden en tot jezelf te komen.
Het grootste thema hierbij is rOOfbOuw.
roofbouw wil zeggen dat je meer energie  
verbruikt dan je weer aanvult. Geleidelijk is  
de energie opgebruikt, tot deze helemaal op is.

Het proces van roofbouw geeft klachten op vier 
verschillende niveaus:

1.   Lichamelijke klachten: 
Vermindering van lichamelijke condities en 
weerstand. Hoofdpijn, duizeligheid, hart
kloppingen, hyperventilatie, hoge bloeddruk, 
geïrriteerde darmen, maagpijn, misselijkheid. 
en mogelijk last van spieren en gewrichten.

2.   Vermoeidheid en vitale uitputting: 
Heel regelmatig wordt er over de vermoeid
heidsgrens heen gegaan; niet uitgeslapen 
wakker worden, ’s avonds geen puf meer 
hebben. Het lichaam waarschuwt dat de 
belasting niet in verhouding staat tot de 
draagkracht maar naar deze signalen wordt  
niet of weinig geluisterd. 
Klachten zijn: niet meer uit kunnen rusten, 
slaapstoornissen, concentratiestoornissen, 
vergeetachtigheid. Overgevoeligheid voor 
indrukken; geluiden en licht.

3.  Psychische klachten: 
Meer piekeren en malen, rusteloos  
of nerveus voelen. 
emotioneel meer labiel; eerder aangebrand  
of gekwetst voelen en sneller huilen. 
faalangst, paniek en schuldgevoelens.  
De uitputting zet verder door mede  
door eigen prestatiedrang of morele 
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   plicht/verantwoordelijkheid.

4.  Klachten op ik niveau: 
Verlies van motivatie en enthousiasme. 
Verminderd vermogen tot plannen en vooruit 
kijken. Niet meer goed in staat zijn situaties 
goed te beoordelen of tot adequaat sturen en 
remmen. Verlies van creativiteit en flexibiliteit.

Hoe kan dit herstelvermogen weer worden 
opgebouwd?
belangrijk is om weer te leren omgaan met het 
eigen levensgevoel; je bewust worden van de 
beleving van wat goed voor je is. 
Je levensgevoel ervaar je in het moment;  
in het Hier en Nu. Juist dat vermogen om in het 
Hier en Nu te leven is iemand met een burnout 
kwijt geraakt. Veel te lang is de aandacht gericht 
geweest op wat er buiten is en wat er nog  
gebeuren moet, de aandacht was gericht op  
straks en niet op Nu.
Activiteiten die daarbij horen zijn: doen waar je 
zin in hebt, genieten, rommelen, rustig aan doen 
en daarbij luisteren naar welke behoefte erin 
jezelf leeft, welke impulsen erin je opkomen en 
daar naar handelen.

“Luisteren naar je innerlijke stem en daar conform 
naar handelen”.

Dat is allemaal makkelijker gezegd dan  
gedaan…………..
Vaak heb je hulp nodig om hier richting aan  
te geven, steun te krijgen en bevestiging van je 
situatie want het is zo vreemd…..je kon immers 
alles altijd zo goed, je was sterk en wilt niet 
toegeven aan het feit dat het echt niet gaat en al 
helemaal niet aanvaarden dat dit ook wel enige 
tijd gaat duren en je niet meer de oude wordt 
maar patronen zal moeten veranderen en dus 
andere keuzes in de toekomst moet maken. 

De eerste stap is alle belasting stoppen  
en erkennen dat het niet meer gaat.
samen met de huisarts kun je een zorgpad  
samenstellen dat afgestemd is op jouw individuele 
situatie. Therapie mogelijkheden zijn:

Uitwendige therapie
Tijdens deze behandelingen mag je liggend  
de therapie ontvangen. Je hoeft niets te doen.  
een goed begin om aan te sluiten bij het volledige 
opgebrand zijn. Door de langzame ritmische 
streken op je lichaam kom je tot rust.  
De aangename pakking in warme doeken geven 
begrenzing, omhulling en warmte: volkomen rust 
en eenheid openbaren zich in deze cocon. 
wanneer deze behandeling in serie gegeven 
wordt, zal het levenskiempje van binnen gewekt 
worden en zich langzaam ontvouwen.  
Psychisch werkt de warmte helend, de begrenzing 
van de doeken zijn als voorbeeld om je meer  
af te sluiten voor de eisen vanuit de omgeving,  
de innerlijke rust en authenticiteit worden gewekt. 
Oliën van Turf, Malve, Geranium, roos en 
Lichtwortel werken op dit proces ondersteunend, 
naast de leverkompressen met Duizendblad en  
de bittere kruidenthee. Adviezen worden mee
gegeven zodat je zelf aan de slag kunt in de 
tussenliggende tijd. 

Ritmische Massage
De ritmische massage bij burn Out heeft een 
aantal aangrijp punten. Zo is oa pijn een vaak 
ervaren probleem bij burn Out problematiek 
waardoor de verbinding maken met het fysieke 
lichaam moeilijker wordt. Men neemt afstand  
van de pijnlijke hinderlijke plek. behandeling met 
ontkrampende (ontspannende) en verwarmende 
handgrepen binnen de massage, maakt dat het lijf 
en de lichaams grenzen weer als 1 geheel, prettig 
en “er weer bijhorend” ervaren kunnen worden. 
Verder kunnen met ritmische massage de regel
matig voorkomende in en/of doorslaapproblemen 

behandeld worden. Ook orgaan inwrijvingen  
zijn hierin een belangrijke ondersteuning.  
Verder wordt getracht de balans tussen het 
energie verbruik en de opbouw van vitaliteit als 
geheel te herstellen. Na de massage is het van 
belang in de rust en de warmte nog even na te 
rusten om het effect van de behandeling in te 
laten werken.
Al deze interventies zorgen ervoor dat het zelf 
herstellende vermogen wordt gestimuleerd.
Daarnaast is het ook belangrijk met elkaar te 
kijken naar hoe de dagbesteding eruit ziet, het 
belasten en de belastbaarheid zo veel mogelijk  
in harmonie te brengen en vooral HOe doe je de 
dingen. Nog steeds gehaast, vanuit een volge
plande agenda met veel “moeten” vanuit het 
hoofd en weinig vanuit het enthousiasme of 
ideaal? Of zou dat ook anders kunnen? Als 
therapeut probeer ik daarin met je mee te denken 
en samen praktische oplossingen te zoeken.

Kunstzinnige therapie en burn-out
in de kunstzinnige therapie richt ik mij op rust 
brengen in de activiteit en ruimte om adem te 
halen. 
schilderen in de nat in nat techniek is daarbij een 
mooie opbouwende manier van schilderen en de 
kleur ultramarine blauw geeft een extra ademend 
en ruimte gevend gevoel.
Zeker wanneer de kleur van donker naar licht 
wordt opgezet.
iemand met een burnout ontdekt daarbij de 
innerlijke behoefte aan die ruimte en hoe moeilijk 
het is om dit rustig te doen en te genieten van de 
kleur en het bezig zijn.
Voor thuis stimuleer ik het “rommelen” met 
kleurpotloden op papier. Deze techniek heet in 
de kunstzinnige therapie greinen. Dit is zacht  
met het potlood, laagje over laagje de kleur 
opbouwend zonder structuur, zonder einddoel  
en zonder resultaat. Het doel is alleen: kleuren 
gebruiken die je mooi vindt of waar je zin in hebt 

en ondertussen leren genieten waarmee je bezig 
bent zonder de druk van het presteren.
Je kunt dit noemen: handelen vanuit de eigen 
impuls, je voelt wat erin je op komt en dat voer je 
uit. Deze impuls komt van binnenuit en je handelt 
vanuit je “intuïtie”.
Op deze manier ontwikkelt zich het luisteren  
naar je innerlijke stem.
Vervolgens gaat het proces verder met het opbou
wen van een meer psychische conditie; het zelf 
meer in beweging komen in het kunstzinnige met 
verf of klei.

Voeding 
De spijsvertering staat bij een (dreigende)  
burnout op een heel laag pitje. Het lichaam  
is gericht op overleven, dan gaat automatisch  
via het zenuwstelsel het signaal naar de organen 
van de spijsvertering om minder hard te werken.
Dit heeft als grote nadeel dat voeding slechter 
wordt afgebroken en voor gisting en rotting kan 
zorgen, te weinig nutriënten worden opgenomen. 
Het lijf haalt maar moeizaam energie uit voeding.

Enkele tips:
Kleine porties, verdeeld over de dag en  
voeding met een hoge vitaliteitswaarde gebruiken,  
ofwel levend voedsel, daar krijgt het lichaam 
kracht van en dat levert de stoffen die allemaal 
nodig zijn. Levend voedsel is zo weinig mogelijk 
bewerkt, denk aan yoghurt en kwark (melk is 
zwaarder verteerbaar), fruit en groenten(sap). 
Verder graanvlokken van de licht verteerbare 
graansoorten als haver, spelt, quinoa en gierst. 
Liefst 12 uur geweekt met zaden/noten en (zuid)
vruchten. Verder liever ei, kip, bonen en vis als 
licht verteerbare eiwitbronnen en niet of zeer 
matig vlees. er is wel een verhoogde eiwit
behoefte bij stress! Voldoende water (draagt direct 
vitaliteit), liefst lauw maar ook vele kruidentheeën 
kunnen het lichaam verrijken en de spijsvertering 
ondersteunen. biologisch Dynamische voedings
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Cardiodoron is een medicijn wat is samengesteld 
uit 3 verschillende bladsoorten van 3 planten, 
namelijk: Primula veris (sleutelbloem) + 
Onopordon arcanthium (ezelsdistel) + 
Hyoscyamus niger (zwart bilzekruid).

middelen (Demeter keurmerk) bevatten de  
me este levenskrachten en voedingsstoffen.

Biografische gesprekken 
wanneer de kracht is opgebouwd en de energie 
weer stroomt dan komt de stap van de bewust
wording: “hoe heeft het zover kunnen komen en 
hoe wil ik in de toekomst verder” wat leer ik 
hiervan?. Psychotherapeutische gesprekken  
of job coaching kan hierbij behulpzaam zijn.  
Daarna of gelijktijdig is het aan de orde om te 
gaan kijken naar de werkbelasting.
welke taken heb je privé en wat op je werk?  
wat wil je nog wel en wat niet meer? waar kun  
je wel, waar kun je innerlijk niet achter staan?
Daarnaast kan het zinvol zijn om een mindfulness 
training te volgen om via meditatie te oefenen 
met aandacht in het hier en nu te zijn.
Dan komt de periode van geleidelijke herintrede 
of het zoeken naar een andere baan.

Spraaktherapie 
Vanuit de bewustwording en het leren omgaan 
met grenzen kan spraaktherapie je leren deze 
grenzen daadwerkelijk vorm te geven in het 
spreken; nee te durven zeggen, ruimte in te nemen 
en dat wat je wilt naar buiten te brengen in het 
spreken. in de spraaktherapie leer je om sterk je 
eigen zijn met je lichaam en je stem te verbinden. 
Door het met aandacht uitspreken van verschil
lende klanken en de verschillende ritmes in een 
tekst wordt de vitaliteit versterkt. Het werken aan 
een gezonde verbinding tussen adem en stem zorgt 
ervoor dat je beter bij jezelf kunt blijven en in je 
eigen kracht. Het helpt je om goed te “aarden”en 
vanuit je kracht in het leven te kunnen staan.

Euritmietherapie
burn out is een situatie, waar je bijna geen  
kracht meer voelt om in beweging te komen.  
in de periode daarvoor was er vaak te veel 
beweging. De bewegingen die vanuit de euritmie 

aange boden worden zijn daarom eerst heel 
terug houdend. Je eigen warmte in de bewegings
stroom van de M te ontmoeten zou een begin 
kunnen zijn. een andere mogelijkheid is de 
klinker oefening iAO: voelen hoe je rug zich kan  
op richten, de voeten rechts en links bewust met  
de grond in verbinding brengen en met de armen 
een eigen begrensde ruimte vormen. Misschien is 
het nodig dit eerst zittend te doen. De vragen zijn: 
wat kost energie en wat geeft energie?  
Door de beweging kom je in een zelf reflecterend 
proces. Hoe ga ik? Hoe kan ik stappen zetten  
die op bouwend zijn? welke rol spelen rustpauzen 
tussen de beweg ingen? Kan een beweging mijn 
grenservaring versterken? is het nodig om aan  
de grens van binnenuit te werken of is het belang
rijker een grens van buiten duidelijk te voelen? 
Het doel zal zin weer op het eigen stuurvermogen 
te kunnen vertrouwen. Als het lukt weer in  
beweging te komen zal het erom gaan op een 
andere manier door het leven te bewegen als 
ervoor. Voor deze nieuwe stappen is euritmie 
therapie als levenskrachten versterkende en 
reflecterende bewegingskunst een zeer geschikt 
hulpmiddel.

Cardiodoron
Cardiodoron is een antroposofisch medicijn  
wat veelvuldig wordt aangeraden voor mensen 
met een burnout. 

Het ondersteunt de processen van het  
middengebied, ofwel hart en bloedvaten  
én de luchtwegen. 

Hét deel van de plant wat deze ritmiserende 
processen het meest ondersteund is het  
bladstengelgedeelte van de plant.

Hyoscyamus niger, zwart bilzekruid 
Zichtbaar is hier dat er ritmische natuur
processen vormend hebben gewerkt in  
de stand van de bladeren én bloemen.

Primula veris, sleutelbloem
Een sterke voorjaarsplant die zichtbaar  
maakt dat de lente kracht geeft.

Onopordon, ezelsdistel
De viltige bladeren groeiden in de 
brandende zomerzon op de steppe.
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gesteld. bij allergieën moeten we goed reinigend 
eten en veel drinken, ofwel veel groenten en fruit 
en water, en voeding gebruiken die rijk is aan 
antioxidanten. Daarnaast wordt de werking van 
bittere thee gebruikt om de stofwisseling te 
doorwarmen, waardoor de niespartijen afnemen. 
Honing uit de woonomgeving ondersteunt een 
goede warmtehuishouding.

Uitwendige therapie
Om het warmte organisme te ondersteunen zijn 
olie dispersiebaden of olie inwrijvingen van het 
hele lichaam behulpzaam. Door hierbij Citroen  
of rozemarijn te gebruiken wordt vormkracht 
aangesproken en worden de slijmvliezen weer  
in hun gezonde taak gebracht. De warmtepakking 
heeft tot doel om af te grenzen ten opzichte van 
de buitenwereld Als zelfzorg wordt advies 
meegegeven van zorgen voor warme voeten,  
zalf op de kuiten en zoutafwassingen.

Psychotherapie
soms kan een traumatische levensgebeurtenis  
of een “ koude” ervaring een verstoring van de 
warmtehuishouding geven en aan de basis staan 
van een allergie. Dan kan met psychotherapie 
daar meer inzicht in gegeven worden.

Van zorgpad naar behandelplan
Het is aan het team van artsen en therapeuten 
om, samen met de patiënt, uit de hierboven 
geschetste opties te komen tot een individueel 
behandelplan.

Gencydo
Hierbij de toelichting op de 2 planten waar het 
preparaat Gencydo van is gemaakt, kweepeer  
en citroen.

Kweepeer komt uit de familie van de roos
achtigen. in alle planten uit de familie van de 
roosachtigen werken de vormkrachten uit de 
kosmos en aarde heel harmonieus samen en  
dit werkt door in de vruchten uit deze familie.  
Deze harmonie is mooi terug te zien in de 
bloemvorm en het klokkenhuis.

Het typische van de kweepeer uit deze familie  
is de ‘verdichtende’ tendens zonder geheel te 
verharden (dit is goed voelbaar aan deze vrucht), 
dat is een tendens die vormend werkt op de 
overgevoelige slijmvliezen.

Zorgpad Hooikoorts

Harco Alkema, huisarts  
en Manja wodowoz  de boon, euritmietherapeut

Hooikoorts is een overdreven reactie op een 
gewone prikkel. een simpele graspol stimuleert  
de afgifte van histamine in het neusslijmvlies 
waardoor overproductie van slijm ontstaat met 
niezen tot gevolg. Op zich zijn slijmvorming  
en niezen goede verschijnselen want ze hebben 
een reinigende intentie voor de mens. Met niezen 
blaas je met kracht je slijmvliezen schoon. 
Probleem alleen is dat het niezen bij hooikoorts 
zijn doel voorbij schiet en overmatig wordt.
 
De neus is bedoeld om geuren waar te nemen  
en de inademinglucht te reinigen. Voor beide 
functies is een dun laagje slijm nodig dat lang
zaam beweegt. Hoog in de neus worden geurstof
fen door het slijm opgenomen en via het zeefbeen 
aan de reukzin aangeboden. Midden in de neus 
vindt meer wervelingen van de lucht plaats die 
opgevangen stoffen, zoals pollen, virussen en 
fijnstof door het slijm afvangt en transporteert 
naar de keelholte waar het ingeslikt wordt en zo 
van eventuele schadelijke werking ontdaan wordt.

Het afweersysteem wordt gedragen door de 
warmtehuishouding. wij blijven de hele dag  
door op een temperatuur van ongeveer 37 graden, 
maar bij het oplopen van een infectie door een 
bacterie of virus gaat de temperatuur omhoog.  
bij een allergische reactie is er eigenlijk een 
verkeerde respons: er treden wel afweersympto
men op (de slijmvorming en het niezen) maar de 
warmtehuishouding doet niet mee (er ontstaat 
meestal geen koorts). eigenlijk maakt het afweer
systeem er maar een potje van.

bij de behandeling van allergie proberen we  
dus de warmtehuishouding weer in het gareel te 
krijgen en de slijmvliezen minder overdreven te 
laten reageren.

Daar hebben we verschillende  
aanknopingspunten voor:

Medicamenteus
Gencydo. Dit is een preparaat van Citrus (citroen) 
en Cydonia (kweepeer). De citroen heeft door het 
zuur een samentrekkende werking op het slijm
vlies. De kweepeer doet voor hoe een slijmvlies 
zou kunnen zijn: niet overmatig vochtig maar net 
een klein beetje. er bestaan oog en neusdruppels 
van en injecties in verschillende sterkten.
 
Euritmietherapie
rudolf steiner heeft samen met de eerste eurit
mietherapeuten een uiterst werkzame allergie
reeks ontwikkeld van 4 medeklinkers en een 
klinker. Het is een vorm van lichaamsgerichte 
therapie waarbij met het lichaam klanken  
uitgedrukt worden in klankgebaren. Ze hebben  
tot doel de op hol geslagen afweerreactie weer  
te structureren en te doorwarmen.

Kunstzinnige therapie
Om de chaotische afweer en de gestoorde 
waarneming weer in de vorm en helder te krijgen 
kunnen we met de kunstzinnige therapie oefenen 
met waarnemend tekenen en vormtekenen.
boetseren zou kunnen helpen om de stof
wisselingskant, het overmatig produceren  
van vocht meer in de vorm te krijgen.

Spraaktherapie
Door het oefenen van vormgevende klanken 
kunnen de slijmvliezen weer de vorm en afgren
zing krijgen die zij behoeven, zodat zij niet meer 
teveel vocht slijm doorlaten. Verder kan het hele 
organisme versterkt worden en daarmee de 
weerstand en de warmtehuishouding verbeteren.

Dieettherapie
Als de darmen in goede conditie zijn is het met 
de andere slijmvliezen in het lijf ook beter 

Cydonia oblonga  
– kweepeer

Citrus Limonum – citroenboom
In de citroen met zijn partjes is goed zichtbaar dat ordenende en 
samentrekkende krachten werkzaam zijn, dit is goed daar waar 
slijmvliezen door hooikoorts onbegrensd raken.
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Michiel Schilhorn

Orthopedagoog/GZ-psycholoog
Sisca v.d. Hell

Spraaktherapeut
Mirthe Duindam
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Toke Bezuijen

Osteopaat 
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Praktijkinformatie ATL

Antroposofisch Therapeuticum Leiden
Rijn en Schiekade 16
2311 AK Leiden
071 512 16 41
www.atl-leiden.nl

Praktijk open
08.00 - 17.00

Spoedgevallen 
Tijdens praktijkuren: 071 512 16 41  keuze 1
Buiten praktijkuren:  0900 513 80 39

Spreekuur 
(uitsluitend op afspraak)
Voor spoedeisende zaken zijn wij altijd  
bereikbaar middels onze spoedlijn. 
De gewone telefoonlijnen zijn bereikbaar tussen:
08.00 - 10.45
11.05 - 12.30
13.05 - 17.00
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren 
afgezegd zijn, kunnen in rekening worden 
gebracht.

Telefonisch spreekuur
Afspraak maken tussen 08.00 - 12.00
Uw huisarts belt u in principe dezelfde dag terug. 

Assistentespreekuur
Injecties
Oren uitspuiten
Bloeddruk metingen
Hechtingen verwijderen
Reisvaccinaties
Bloedsuiker onderzoek
Urine onderzoek
ECG afnemen

Afspraken mogelijk op:
Maandag en woensdag  08.00 - 10.30 
Dinsdag, donderdag  
en vrijdag 09.15 - 10.30 

Uitslagen
Laboratoriumonderzoek
Röntgenfoto’s
Uitstrijkjes
Kweken
En dergelijke
Voor uitslag bellen tussen: 13.05 - 17.00
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

Urineonderzoek 
Urine graag ’s morgens bij de assistente afgeven. 
Vermeld duidelijk uw naam, geboortedatum, 
huisarts en waarop het onderzocht moet worden.

Wratten aanstippen
Zonder afspraak
Woensdag  14.00 - 15.00

Andere dagen op afspraak.
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

Herhalingsrecepten 
071 512 16 41
keuze 2
Het is belangrijk dat u de precieze naam, sterkte, 
hoeveelheid, gebruik van het medicijn en uw 
apotheek doorgeeft. Houd de oude verpak-
king bij de hand. Aanvraag van vijf of meer 
herhalingsrecepten graag schriftelijk! Vermeldt 
u dan ook duidelijk uw huisarts, apotheek en 
geboortedatum.
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Maria Lichtmis

Mirthe Duindam, spraaktherapeut

buiten wordt het langzaamaan steeds langer licht. 
De knoppen in de struiken, die afgelopen tijd  
al fors aan het zwellen waren, blijven echter  
nog steeds gesloten… De sneeuwklokjes bloeien  
en laten hun witte klokjes zachtjes tingelen.  
De eerste lammetjes zijn geboren en net,  
als je de lente bijna voelt komen, kan het toch 
ineens weer winter worden, met nachtvorst,  
een venijnig koude noordoostenwind en  
af en toe een winterse bui.
 
Twee februari is de dag van Maria Lichtmis.  
Op Vrijescholen en in de Katholieke Kerk wordt 
aandacht geschonken aan dit laatste Lichtfeest in 
de cyclus van de Kersttijd, die vanaf sint Maarten 
begon. Het is voor velen een onbekend feest, dat 
de moeite van het vieren waard is; het feest van 
het steeds sterker wordende daglicht. Het is het 
laatste lichtfeest, na een periode van tweemaal  
40 dagen. Het sint Maartenfeest is het eerste 
lichtfeest op 11 november, 40 dagen vóór 
Kerstmis en Maria Lichtmis valt 40 dagen na 
Kerstmis.

een van de tastbare rituelen om hier vorm aan te 
geven is om drijfkaarsjes te maken van alle restjes 
en stompjes kaarsen die overgebleven zijn uit de 
afgelopen donkere tijd. Zo sluiten we de winter
tijd af om langzaam weer te kunnen genieten van 
het toenemende zonnelicht!

Drijfkaarsjes zijn een klein en mooi symbool voor 
al het licht dat in de afgelopen periode ontstoken 
werd, in en buiten onszelf.
 
De bloemen die bij uitstek horen bij Maria 
Lichtmis zijn sneeuwklokjes. Zij zijn de voorbode 
van de naderende lente. Zij bloeien zelfs in de 
sneeuw. De bloem symboliseert daarom hoop en 
moed in barre omstandigheden. Hun witte kleur 

staat voor zuiverheid en symboliseert de rituele 

reiniging van Maria. Mooi om met Maria Lichtmis 
wat sneeuwklokjes binnen in een vaasje te 
zetten…

Teer en fragiel

het witte kopje

nauwelijks opgeheven

trotseert het klokje

de kou

voor 't nieuwe

leven.

Het rituele van de 'reiniging' kun je niet alleen  
in symbolische zin, maar ook in praktische zin 
terugzien in het gebruik om voor Pasen een 
voorjaarsschoonmaak te houden! Ook al zijn  
er tegenwoordig steeds minder vrouwen,  
die dit volgens oud gebruik doen, toch is het  
echt iets wat bij deze tijd van het jaar past.  
Maar ook weer alles flink opruimen en ordenen, 
kasten uit pluizen, kleding die niet meer past 
weggeven, en ga zo maar door, hoort helemaal 
bij deze voorjaarstijd! Ook het reinigen van het 
lichaam past in deze tijd met vastenkuren of 
andere reinigende kuren. Zo kunnen we fris  
en opgeruimd het voorjaar tegemoet! 

Antroposofische Gezondheidszorg (AG)

Tromp de Vries, Secretaris VOAG

In Leiden is de Antroposofische gezondheidszorg 
goed vertegenwoordigd en dan bedoel ik niet 
alleen de aanwezigheid van een therapeuticum 
als het ATL. Met de Hogeschool Leiden hebben 
wij ook een instituut dat een belangrijke peiler 
vormt voor de AG, zowel nationaal als inter
nationaal. Op de Hogeschool Leiden waren er al 
vanuit de antroposofie geïnspireerde opleidingen, 
zoals Kunstzinnige Therapie. Daar is echter sinds 
2007 een heus Lectoraat Antroposofische gezond
heidszorg bijgekomen; het is het enige lectoraat in 
Nederland dat zich richt op het kennisdomein AG.

De belangrijkste doelstelling van het lectoraat  
is om onderzoek te verrichten en daar verant
woording over af te leggen. Het onderzoek zelf  
is erop gericht om de AG te helpen de specifieke 
zorgproducten én praktijkmethoden verder te 
ontwikkelen. Dat betekent dat er ook getoetst 
moet worden op kwaliteit, veiligheid en (kosten)
effectiviteit. Over de resultaten wordt veelvuldig 
gepubliceerd. Het goede voorbeeld wordt onder 
meer door de lector zelf gegeven.

Vanaf 2007 is erik baars de lector, die in  
2011 promoveerde op het proefschrift "Health 
Promotion". Dit jaar kreeg hij ook een award  
voor een artikel in "the european Journal of 
Health economics". Hij schreef dat artikel  
samen met Peter Kooreman, een hoogleraar aan 
de universiteit van Tilburg, die als belangrijkste 
aandachtsgebied gezondheidseconomie heeft. 
Het geroemde artikel gaat over een onderzoek 
naar de kosten van aanvullende (complementaire) 
medicijnen. De uitdagende titel van dit artikel vat 
eigenlijk het hele onderzoek samen, vrij vertaald 
luidt die: Patiënten, van wie de huisarts kennis 
heeft van aanvullende geneeskunde/medicijnen, 
neigen lagere kosten te hebben en langer te leven. 
Door zulke en nog vele andere wetenschappelijke 

publicaties geeft het lectoraat gevolg aan  
de toenemende vraag van overheden, zorg
verzekeraars en zorginstellingen om bewijzen  
van de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid  
van bijv. aanvullende middelen en medicijnen.  
en dat dit hoogst noodzakelijk is heeft de politiek 
recent weer laten merken.

De bewijzen moeten natuurlijk wel weten
schappelijk aanvaardbaar zijn. Het probleem is,  
dat de wetenschappelijke aanpak wordt  
ge kenmerkt door een reductionistische,  
een inzoomende dus een begrenzende,  
op steeds kleinere deeltjes gerichte, benadering is.  
Terwijl de AG nu juist uitgaat van een zichtbare 
mens (fysiek) en een onzichtbare (ziel en geest). 
Daarbij is men ook nog eens niet alleen gericht 
op de ziektebestrijding maar ook op gezondheid 
en gezondheidsbevordering. Om toch tegemoet  
te kunnen komen aan de wetenschappelijke eisen 
richt men zich binnen het lectoraat dan ook op 
proefondervindelijk gevonden bewijs dat bestaat 
uit: "practicebased evidence" en "evidencebased 
practice". Twee kanten van dezelfde medaille die 
erop gericht zijn om de ervaringskennis vanuit  
de praktijk van huisarts en therapeut om te zetten 
naar expliciete kennis die (wetenschappelijk) kan 
worden gedeeld. Deze nieuwe kennis kan dan 
ook verder worden ontwikkeld en uiteindelijk 
worden toegepast. er lopen veel onderzoeks
projecten, waaronder: euritmietherapie en 
hooikoorts, uitwendige therapie, Zorgprogramma 
Hooikoorts, ed. Vanuit de VOAG is het onder
zoeksproject hooikoorts in het verleden met  
een bescheiden financiële bijdrage ondersteund.
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computer, maar je redt het niet door “nee” te 
zeggen, het is er gewoon. soms kun je ja zeggen 
en een andere keer nee. Natuurlijk is er angst 
voor straling die ons omringt, maar ik vraag wel 
eens: welk eiland ga je dan kopen?”.

Ga eens verder..
“Zoals ik al zei, er is de werkelijkheid van  
de nieuwe media. Je lost het niet op door  
het te willen weghalen. er zijn nu eigenlijk  
drie werelden, de aardse en geestelijke wereld, 
de binnen en buitenwereld en de digitale.  
er zijn verschillende tijdsaspecten, bij Google 
vliegt de tijd om, er is de verleiding om maar  
door te blijven gaan. er komt een ander tijds
bewustzijn. De zgn. iksturing’ komt in een 
andere perspectief te staan”.

Ouders vragen zich af wat doen de kinderen  
toch met hun mobieltjes ?
“Autoritair meedelen: ik wil niet dat je dat doet, 
leidt niet tot enig resultaat. Als ouder moet je 
geïnteresseerd zijn wat het kind beleeft.

wees belangstellend, laat je door je kind  
uitleggen hoe het werkt. Ga daarover het  
gesprek aan. Kijk samen met het kind waar  
je verder op wil ingaan”.

Denk je op die avond nog meer te bespreken?
“O zeker. ik wil het hebben over een andere 
manier van kijken naar de dingen. Aangeven dat 
je eigenlijk niet moet onderhandelen. Dat je met 
elkaar moet afspreken hoe je moet omgaan met 
de nieuwe mogelijkheden die de techniek biedt. 
er is niet één gulden regel te noemen, maar er 
zijn wel verschillende opties. ik zeg wel eens dat 
je als ouder eigenlijk een digitale immigrant bent. 
Je betreedt een andere wereld. Ligt hier ook een 
taak voor de school of toch niet?”.

Donderdag 14 februari 2013

Interview met Gunnar Gijbels 
Adri staats, Bestuurslid VOAG

Wat gebeurt er toch?
Veel ouders zijn onzeker en ook wel ongerust  
als ze zien hoe hun kinderen met de sociale 
media omgaan. De kinderen van vandaag lijken 
in beslag genomen te worden door hun iphone 
of ipad en ouders hebben vaak geen idee waar 
de kinderen zo gefascineerd door worden.  
Twitter en facebook, zijn voor de kinderen 
bekende domeinen, terwijl die voor ouders 
dikwijls ontoegankelijke gebieden zijn.  
Gunnar Gijbels zal in de winterlezing van de 
VOAG een en ander toelichten.

Wie is Gunnar Gijbels?
“Zelf ben ik oudleerling van de Vrije school.  
ik heb op de Geert Grote school in Amsterdam 
gezeten en heb daarna het reguliere onderwijs 
gevolgd. Toch is de Vrije school mij altijd  
blijven trekken. eind jaren zeventig en ik Vrije 
schoolleerkracht geworden aan de basisschool  
in Leiden. ik heb de Heliconopleiding gevolgd. 
Vervolgens heb ik gewerkt als leerkracht in 
Zoetermeer en aan de Leidse bovenbouw  
(het huidige Marelandcollege). ik ben gelijktijdig 
6 jaar directeur geweest van de Vrije school in 
Zoetermeer en Alphen a/d rijn. sinds 2000 maak 
ik deel uit van de begeleidingsdienst voor vrije
scholen (bVs). ik hou me bezig met management
ondersteuning, soms treed ik op als interim
schoolleider geef onderwijsadvies. Vanuit mijn 
functie probeer ik op de scholen het coöperatief 
werken te stimuleren en ontwikkel ik daarvoor 

ook leerstrategieën. ik doe dat met plezier,  
het is mijn overtuiging dat samenwerken voor  
de ontwikkeling van het kind heel belangrijk is  
en dat het kind zich kan daardoor zichzelf kan 
ontdekken. sinds 2011 ben ik Media Coach en 
help scholen en andere instituties met advisering 
op het gebied van mediagebruik bij kinderen 

Wat ga je vertellen?
“Nou kijk, de kennis van kinderen omtrent  
het gebruik van media ligt nogal uit elkaar.  
Al diegenen die na 1980 geboren zijn, zijn in feite 
‘digitale bewoners’, al weten ze vaak niet wat de 
impact is van hun activiteiten, bijvoorbeeld op 
internet. Zijn zij zich ervan bewust dat wanneer 
ze een foto van zichzelf op internet plaatsen,  
die foto er ten eeuwige dage op blijft staan? 
Ouderen moeten een langere weg afleggen, soms 
ook moeizaam, om zich de nieuwe technieken 
eigen te maken, waarbij komt dat ze ook vaak 
bang zijn voor vernieuwingen. eigenlijk doe ik 
een beroep op ouders door hen te vragen geen ja 
of nee te zeggen, maar “O?” Het is belangrijk dat 
ouders geïnteresseerd raken in de digitale wereld.  
ik snap waarom er weerstand is tegen de  

LEZING door Gunnar Gijbels 
– Kinderen en sociale media

Op 14 februari 2013 wordt er een lezing verzorgd door de VOAG.
Aanvang: 20.00h

HET KInD En DE soCIALE MEDIA!
EEn zoRG?
De lezing wordt gehouden door: Gunnar eric Gijbels, Onderwijsadviseur en MediaCoach,  
werkzaam bij de bVs (onderwijsadvies voor vrijescholen).

Plaats   Aula van de Vrije School Mareland 
Maresingel 19, Leiden

Toegang  Vrij

Aanmelding s.v.p. bij het "Antroposofisch Therapeuticum Leiden": voag@atl-leiden.nl

"Mocht u van tevoren graag een vraag aan Gunnar Gijbels willen stellen, die hij vervolgens  
meeneemt in zijn verhaal, dan kan dat via het emailadres g.gijbels@vrijescholen.com ;  
vermeld bij het bericht "winterlezing 14 februari".
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Ontladen

sabine de raaf, kunstzinnig kindertherapeut

Het zijn drukke tijden, naast dat de 
Goedheiligman weer in het land is (geweest)  
en de kinderen dat over het algemeen heel 
spannend vinden, is het ook een onrustige tijd  
in de maatschappij. Kinderen nemen spanningen 
makkelijk op, ze zijn gevoelig – ook als  
volwassenen het niet woordelijk delen, voelen ze 
onrust haarfijn aan. Het is belangrijk dat kinderen 
die spanning goed kunnen ontladen anders kan 
het een weerslag hebben op hun weerstand en 
ontwikkeling.

Natuurlijk probeer je zo veel mogelijk stress te 
vermijden, maar dat lukt nu eenmaal niet altijd. 
Het is daarom belangrijk dat kinderen de  
gelegenheid krijgen van de stress te herstellen. 
Dat herstellen is een fysiek proces wat vaak aan 
kinderen af te lezen is: het kind heeft behoefte 
aan rennen, schreeuwen, stoeien, het wordt 
steeds drukker. Na de drukte volgt de moeheid, 
het kind gaat slapen.

we hebben de neiging om het kind in te tomen, 
niet rennen/schreeuwen/stoeien, rustig aan doen 
– waardoor het kind zijn energie niet kwijt kan  
en mogelijk niet aan een gezonde rust toekomt.
er mag meer aandacht komen voor het ontladen. 
Je kunt naar buiten gaan en lekkere ren, spring  
en dolle spelletjes spelen maar je kunt ook binnen 
aan de slag.

Kriskras
bewegen met grote gebaren van beide armen  
tot je moe wordt en dan tot rust komen en steeds 
kleinere bewegingen tot de verstilling aan toe,  
op papier.

Plak een groot vel papier, het liefst waar het kind 
kan staan, maar anders op de tafel, met tape 
stevig vast (het moet veel geweld aan kunnen). 

Het staan heeft de voorkeur, zo kunnen er  
grotere gebaren gemaakt worden (en verdiept  
de ademhaling zich). in elke hand een waskrijtje  
(of potlood) en klaar voor de start.

Laat het kind beginnen met krassen, het mag  
alles geven wat het in zich heeft, met twee 
handen tegelijk. Na een tijdje sturen tot meer 
dansende, vloeiende beweging over papier – het 
hele papier mag vol. Als het papier zo goed als 
vol is zal het kind moe zijn (als het al eerder moe 
wordt, vaak eerst even aanmoedigen om door te 
zetten). Je kunt dan op zoek naar fantasiedieren:  
zie jij iets? een kabouter, een elfje, een vis,  
een gek dier met een lange neus? Pak de potloden  
er bij en geef de gevonden beestjes een vorm, 
details, kleur. Lekker tot rust komen.

De eerste vinden is meestal lastig, daarna gaat  
het steeds makkelijker. Het papier draaien geeft 
nieuwe gezichtspunten.

Tip: indien je goed op de hoogte bent van  
muziekstukken kun je er passende muziek  
bij zoeken ter ondersteuning. eerst een wat 
drukker stuk en later een rustig stuk. Of zelf 
zingen, weet je opzwepende kinderliedjes?  
en bij het laatste deel zacht zingen of zelfs 
neurïen ter onder steuning. Tijdens de therapie 
‘dans’ ik vaak op Circle of Life – elton John,  
daar sla ik het krasdeel over.

Tip: naar buiten gaan ook met guur weer,  
kinderen vinden het heerlijk. Voor inspiratie  
kun je bij Natuurmonumenten gratis de Oerrr
kaarten aanvragen met leuke dingen om buiten  
te doen in de verschillende seizoenen.

Actieve therapie tegen pollenallergie
- Euritmie in groepsverband

in februari kunnen al de pollen van de hazelaar 
en de els eerste reacties uitlokken. in april volgt 
de berk en in de zomer zijn het de grassen en  
de graansoorten. Jeukende ogen of een irritante 
loopneus zijn de volgen die ieder jaar op nieuw 
als bezwaarlijk worden beleeft. Medicatie kan 
een uitkomst zijn, maar gaat ook vaak gepaard 
met bijverschijnselen en afhankelijkheid.
Het zou een wens kunnen zijn de gevoeligheid 
voor pollen te reduceren en dat niet alleen  
voor een seizoen maar voor de komende jaren.
euritmie therapie bied een mogelijkheid voor 
gerichte bewegingsoefeningen die deze keer  
in een groepsverband aangereikt zullen worden.  
Het actief meewerken van de deelnemer is een 
vooruitzetting voor het succes. Dit kan bereikt 
worden door de aanwezigheid bij de instructies, 
door dagelijks oefenen en het bijhouden van een 
oefendagboek. 

Begin:  dinsdag 26 februari 2013  
om 13 uur 
Daarna twee keer in de week 
dinsdag en vrijdag om 17 uur  
(5, 8,12,15,19, 22, 26 maart  
en 2, 5, 9, 12, 15 april) 

Duur: 13 keer, ¾ uur
Plaats: ATL, rijn en schiekade 16
Kosten: € 160. (incl. 21% bTw)

Dit is een aanbod in groepsverband,  
er zijn 6 plaatsen beschikbaar.

Minimum leeftijd 18 jaar 

Daarna beschik je over een oefenprogramma  
dat zelfstandig verder gedaan kan worden om 
blijvende werkingen te verdiepen.

Aanmelden is mogelijk via de assistente of direct 
via email: wodowozdeboon@planet.nl

Vitaliserende oefeningen
 

Door in een gezonde bewegingsstroom te komen 
hopen we de februarimaart dip te trotseren.
5 woensdag ochtenden om 11 uur.

Begin: woensdag 27 februari tot Pasen
Kosten: € 60. (incl. 21% bTw)

Maximaal 6 deelnemers

Aanmelden is mogelijk via de assistente  
of direct via email: wodowozdeboon@planet.nl
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Nieuwe huisarts in opleiding 

Chantal Bergkamp 

bij deze wil ik mij graag voorstellen als de  
nieuwe huisarts in opleiding bij Harco Alkema. 
Vanaf 1 september 2012 werk ik met veel plezier 
bij het ATL en heb hierbij sonja Peters, de vorige 
huisarts in opleiding, vervangen. Net als sonja 
Peters zit ik in mijn eerste jaar van de drie jaar 
durende opleiding tot huisarts aan het LuMC.

in 2011 heb ik mijn studie Geneeskunde  
afgerond aan de universiteit Leiden. Al vroeg in 
mijn geneeskundeopleiding wist ik dat ik huisarts 
wilde worden en heb hier tijdens mijn studie 
Geneeskunde al extra aandacht aan besteed.

  

Leuk aan het huisartsen vak vind ik onder andere 
de persoonlijke band, die je met mensen en hun 
familie opbouwt, en de grote diversiteit aan 
problemen, die je tegenkomt.

Na mijn opleiding Geneeskunde heb ik ruim  
een jaar als arts gewerkt in het Diaconessenhuis 
Leiden bij de Chirurgie/Orthopedie, waarbij ik 
veel ervaring opgedaan heb met klachten van  
het bewegingsapparaat en kleine chirurgische 
ingrepen, en waarbij ik gedurende de diensten 
werkte voor bijna alle afdelingen in het  
ziekenhuis. Deze brede ervaring komt erg goed 
van pas in de huisartspraktijk.

Hoewel ik geen antroposofische achtergrond  
heb, vind ik het heel leuk een jaar bij het ATL  
te mogen werken en kennis te maken met de 
antroposofische geneeskunde. Bijzonder aan  
deze praktijk vind ik de prettige sfeer, de andere 
manier van kijken naar gezondheid en ziekte,  
de rust en aandacht die er vaak is en de plezierige 
samenwerking met een leuk team.

Tot september 2013 zal ik zelfstandig spreekuur 
doen op maandag, woensdag, donderdag en 
vrijdagochtend en bent u welkom op mijn 
spreekuur.

Antroposofische publicaties 

Jeugdboekhandel Silvester heeft zijn antroposofische afdeling uitgebreid.  
in de begin jaren was er een bescheiden ruimte hiervoor achter in de winkel.  
Nu is de afdeling uitgebreid en op de eerste verdieping onder gebracht. Hier vindt u boeken van 
Rudolf Steiner en andere antroposofisch georiënteerde publicaties op het gebied van opvoeding, 
onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, filosofie, geneeskunde en nog meer. De boekhandel beheert 
ook een antroposofische bibliotheek met meer dan duizend titels. 

Voor geïnteresseerden is een gang naar rapenburg 17 zeker de moeite waard.  
een boek bestellen, welk boek dan ook, kan simpelweg door een email te sturen  
naar info@silvesterleiden.nl, binnen enkele dagen ligt het voor u klaar.  
Ook is informatie te vinden op de website www.silvesterleiden.nl.
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Tijdens de intake leggen wij u dit nog eens uit.
Het iNG rekeningnummer van de VOAG is: 
37.04.731. Hebt u belangstelling of wilt u zich 
aanmelden dan graag een telefoontje naar bart 
Janssen of Judy van den berg: tel 071 512 16 41. 
Na de geboorte van een baby komen wij in de  
2e week op huisbezoek indien u daar om vraagt, 
voor een intake en wegen. Vervolgens wordt er 
een afspraak gemaakt, in het algemeen 4 weken 
later op het Kinderspreekuur.

Het Antroposofisch Kinderspreekuur

bart Janssen
Judy van den berg

iedere vrijdagochtend is er kinderspreekuur voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Afspreekmogelijkheden 
zijn van 9.00 tot 14.00 uur. Voor gezinnen die 
niet op vrijdag kunnen is een afspraak in de week 
ook mogelijk. u komt dan in het huisartsen
spreekuur van bart Janssen. we nemen dan wel 
extra tijd.
De afspraak op vrijdag bestaat uit 2 delen, u komt 
eerst bij Judy van den berg. Zij vraagt naar de 
voeding, slaappatroon, lichaamsverzorging, 
veiligheid, ontwikkeling en opvoeding.  
Vervolgens weegt en meet zij de kinderen.
De voeding wordt vooral benaderd vanuit  
biologisch dynamische gezichtspunten.  
De verzorging vanuit natuurproducten.

Vervolgens gaat u naar bart Janssen, de huisarts. 
Hij onderzoekt de kinderen, registreert de  
ont wikkeling, vraagt naar de ouders en geeft  
de vaccinaties.
Voeding, gezondheid, ziekten en ontwikkeling 
worden bekeken vanuit antroposofisch (meer 
holistisch) gezichtspunt.
er wordt ook rekening gehouden met de constitu
tie van de kinderen. Zo kan er sprake zijn van 
sensitieve, open kinderen ook wel kosmische 
kinderen die meer tijd nodig hebben om op aarde 
te komen en derhalve zich wat langzamer ontwik
kelen, later tanden krijgen en aanvankelijk vaak 
problemen hebben met de voeding. Dit in 
tegenstelling met wat wij noemen de meer aarde 
gerichte kinderen die zich sneller ontwikkelen en 
vroeger tanden krijgen.

Het is mogelijk dat wij een antroposofisch 
medicament ter ondersteuning adviseren bijvoor
beeld bij darmkrampen, onrust, slecht slapen, 
eczeem, verminderde eetlust, minder groei en 
verhoogde vatbaarheid voor infecties. 

wij adviseren vaak te letten op de hoeveelheid 
indrukken die het kleine kind te verwerken heeft; 
te veel indrukken maken onrustig en staan de 
ontwikkeling in de weg. 
rust & regelmaat adviezen alsook bakeradviezen 
worden nogal eens aangeraden.

Ook is er zorg voor de moeder. Vraagt de borst
voeding niet te veel, in combinatie met slecht 
slapen en weer beginnen met werk. 
Ondersteunende inwrijvingen of massage door 
onze uitwendige therapeut of fysiotherapeut 
kunnen dan een optie zijn of het voorschrijven 
van voedende baden.
Voor oudere kinderen kan uitwendige therapie 
ook goed zijn bijvoorbeeld bij slechte eetlust, 
onrust en slaapproblemen.

Over de kosten kunt u informatie krijgen van  
bart Janssen.
Voorwaarde voor gebruik van het kinderspreekuur 
is wel dat u zich inschrijft bij de patiëntenvereni
ging VOAG die een jaarlijkse subsidie geeft aan 
het Kinderspreekuur. Het minimale bedrag voor 
het lidmaatschap is jaarlijks 45 euro en het 
streefbedrag is 55 euro per gezin (voor alleen
staanden is dit resp. 25 euro en  
30 euro). Voor de mensen met een uitkering is 
een lager bedrag bespreekbaar.
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Vereniging

Ondersteuning

Antroposofische

Geneeskunde         

De Vereniging Ondersteuning Antroposofische 
Geneeskunde (VOAG) wordt gevormd door 
patiënten van het Antroposofisch Therapeuticum, 
rijn en schiekade 13 en16 te Leiden en stelt zich 
ten doel de inkomsten die voortkomen uit het 
lidmaatschap van de vereniging te gebruiken 
voor:

•  het verzorgen van de Nieuwsbrief en  
rondschrijven,

• cursussen en lezingen,
•  informatiebijeenkomsten voor nieuwe  

patiënten,
•  informatie, boeken en seizoenentafel  

in de wachtkamers,
•  ondersteuning Antroposofische  

(Zorg)instellingen,
• ondersteuning van het kinderspreekuur,
• ondersteuning particuliere therapiekosten.

VOAG
rijn en schiekade 16
2311 AK Leiden
071 512 16 41
iNG rekeningnummer: 37.04.731

Solidariteitsfonds 
iNG rekeningnummer: 85.69.083

Twee acceptgirokaarten
ieder jaar, in februari krijgt u twee acceptgirokaarten 
toegezonden. Deze zijn bestemd voor het betalen 
van het lidmaatschap voor de Vereniging 
Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde en 
voor een schenking aan het solidariteitsfonds.  
Alle patiënten krijgen de twee acceptgirokaarten 
toegezonden. Ook de patiënten die tot nu toe 
geen lid van de Vereniging waren. we hopen 
uiteraard dat deze patiënten nu ook lid willen 
worden van de vereniging en/of aan het solidari
teitsfonds willen schenken.
Verenigingsjaar 2013 loopt van 112013 tot en 
met 31122013. Het verenigingsjaar loopt gelijk 
met het kalenderjaar en dient bij voorkeur in de 
eerste maanden van het verenigingsjaar vooruit 
betaald te worden.

Solidariteitsfonds
Het ‘solidariteitsfonds’ biedt patiënten, die op  
een of andere wijze niet in de gelegenheid zijn 
zich te verzekeren of zich niet voldoende kunnen 
verzekeren, de mogelijkheid een verzoek in  
te dienen voor financiële ondersteuning van 
therapiekosten.
Om een verzoek in te kunnen dienen, moet u  
wel lid zijn van de Vereniging Ondersteuning 
Antroposofische Geneeskunde. Uw gift stelt 
andere patiënten in staat om antroposofische 
therapieën te kunnen volgen.

De patiëntenvereniging vindt het solidariteitsfonds 
één van haar belangrijkste taken, daarom wil de 
patiëntenvereniging u dan ook van harte aanmoe
digen een schenkbijdrage in het solidariteitsfonds 
te storten.

wanneer u gekozen heeft om patiënt te zijn bij 
het Therapeuticum, is een aanvullende verzeke
ring naast uw basisverzekering onontbeerlijk. 
Om later niet voor onvoorziene verrassingen te 
staan is een aanvullende verzekering, waarin 
antroposofische therapieën + medicijnen vergoed 
worden, van wezenlijk belang.

Het assistente-spreekuur
 
Tijdens het assistente spreekuur kunnen een 
aantal zaken afgehandeld worden zoals:

• Injecties
• Oren uitspuiten
• Bloeddruk metingen
• Hechtingen verwijderen
• Wratten aanstippen
• Reisvaccinaties
• Bloedsuiker onderzoek
• Urine onderzoek
• ECG afnemen

Voor al deze handelingen geldt dat er duidelijke 
afspraken zijn gemaakt wat assistentes wel en  
niet kunnen of mogen doen en bij welke situaties 
alsnog de huisarts er bij geroepen moet worden.
u helpt de huisartsen geweldig door in voorko
mende gevallen direct een afspraak te maken bij 
de assistente voor één van bovengenoemde 
zaken. Het spreekuur van de artsen wordt er mee 
ontlast en de wachttijd voor anderen daarmee 
bekort. Om deze reden, maar ook om beter in te 
schatten hoe lang iets zou kunnen wachten, 
zullen de assistentes aan de telefoon vragen wat 
de reden is om een huisarts te raadplegen. Het 
gaat er dan niet om dat u de assistente omstandig 
uitlegt wat er aan de hand is natuurlijk, maar dat 
u vertelt of het consult gaat om de oren uit te 
laten spuiten of dat u wilt dat er bijvoorbeeld naar 
de longen geluisterd wordt. De assistentes moeten 
redelijkerwijs daarmee inschatten hoe urgent een 
bepaalde vraag is en daarmee de spreekuren 
aanpassen.

Afspraak mogelijk op:
Maandag en woensdag:   08.00 - 10.30 
Dinsdag, donderdag en vrijdag:  09.15 - 10.30

Uitslagen: laboratoriumonderzoek, röntgenfoto’s, 
uitstrijkjes, kweken en dergelijke
bellen tussen:    13.00 - 17.00
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

Urineonderzoek: 
urine graag ’s morgens bij de assistente afgeven. 
Vermeld duidelijk uw naam, 
geboortedatum, huisarts en waarop het onder
zocht moet worden.

Wratten aanstippen zonder afspraak: 
woensdag:    14.00 - 15.00

Andere dagen op afspraak:
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)
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Lidmaatschap VoAG
per jaar

alleenstaande
minimaal € 25
streefbedrag € 30

gezin
minimaal € 45
streefbedrag € 55

Bestuur VOAG
Voorzitter
Johan Halverhout

Secretaris
Tromp de Vries
trompdevries@casema.nl

Penningmeester 
Johan Halverhout

Algemene bestuursleden
sanatha busch
Adri staats
Kees van ettekoven

Mandaten en 
mandaathouders

Nieuwsbrief
Liesbeth borg
Adri staats
Judy van den berg
Tromp de Vries

Wachtkamers 
sanatha busch
Judy van den berg
sabine de raaf
Petra Alkema  de Jong

Cursussen/lezingen
Adri staats
Harco Alkema
bart Janssen

Solidariteitsfonds
Liesbeth borg
Petra Alkema  de Jong
Johan Halverhout

Kinderspreekuur
bart Janssen
Judy van den berg

Website 
Petra Alkema  de Jong
Petra Jongbloed
Johan Halverhout

Kwaliteitsbeleid 
Petra Alkema  de Jong
Tromp de Vries

Reacties

inhoudelijke reacties aan
De secretaris van de VOAG
Tromp de Vries
trompdevries@casema.nl

of
Antroposofisch Therapeuticum Leiden
rijn en schiekade 16
2311 AK Leiden
071 512 16 41

Adreswijzigingen
Graag doorgeven aan
Antroposofisch Therapeuticum Leiden
rijn en schiekade 16
2311 AK Leiden
071 512 16 41

Colofon
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