Nieuwsbrief ATL & VOAG
Juni 2014

Hart en Ritme

Hartekreet
Het hart. Misschien wel ons belangrijkste orgaan.
Altijd in beweging. Een heel leven lang.
Deze nieuwsbrief gaat over “hart en ritme”.
Vanuit verschillende invalshoeken geven artsen,
therapeuten en collega’s ieder een andere kijk op
het thema. Naast wetenswaardigheden krijgt u
nuttige suggesties om “ter harte” te nemen.
Met veel plezier kijk ik terug naar de voorjaars
lezing van Annejet Rümke. De Sijthofzaal in
Leiden bleek een goed onderkomen te zijn voor
lezingen. Ruim genoeg dachten we. Tot onze
verbazing was de belangstelling zo groot dat we
op een gegeven moment mensen hebben moeten
weigeren. Degenen die de lezing hebben
bijgewoond waren zeer enthousiast. In het najaar
hopen we weer een lezing te organiseren. Mochten
er thema’s zijn die u bijzonder interesseren dan
vernemen wij die graag van u.

IBAN: NL.INGB0003704731
t.n.v. VOAG
Minimum bijdragen:
Gezin: € 45
Per persoon: € 25
Veel plezier met de nieuwsbrief en voor straks
een prettige vakantie.
Johan Halverhout, voorzitter VOAG

Rond deze tijd is uw penningmeester bezig met
het verwerken van de contributiebetalingen.
Grote vraag daarbij is hoe het gesteld is met
de contributie inkomsten. Net als vorig jaar
constateert hij dat een aantal mensen de contri
butie nog niet heeft betaald. Zouden ze soms op
de herinnering wachten? De praktijk leert dat een
aantal mensen alsnog op een herinnering reageert.
Uw penningmeester staat net als vorig jaar weer
voor een dilemma: een herinnering versturen
kost extra papier, kopieerkosten en extra porti.
Bovendien zijn er extra uren mee gemoeid.
Oftewel de meeropbrengst is gering.
Zouden we de herinnering dit jaar achterwege
kunnen laten?
Wellicht kunnen degenen die hun contributie
nog niet betaald hebben en het hart op de goede
plaats hebben, hun hand over het hart strijken
opdat uw penningmeester ook zijn hart kan
ophalen.
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Nieuws over de praktijkorganisatie
Petra Alkema - de Jong, praktijkmanager
Medewerkers
Afscheid en opvolging van Susanne van Tuijl,
huisarts
Na ruim vijf jaar bij ons werkzaam geweest te zijn
heeft Susanne van Tuijl per 1 mei 2014 afscheid
genomen van het ATL in verband met haar
nieuwe werkplek in haar woonplaats Den Haag.
Wij wensen haar veel succes en geluk aldaar.
De opvolgers van Susanne van Tuijl in de praktijk
van Harco Alkema zijn:
- Bas van der Horst op dinsdag en vrijdag
- Marga van den Eijnden op maandagavond
(extra avondspreekuur) en donderdagmiddag
Afscheid en opvolging Renske Bosselaar,
POH-GGZ
Ook Renske Bosselaar zal haar werkzaamheden
elders voortzetten, na afgelopen jaar de POHGGZ functie bij ons verder ontwikkeld te hebben.
Natuurlijk wensen wij haar ook een prettige
nieuwe werkplek toe. Liesbeth Borg kunstzinnig
therapeute bij ons zal Renske opvolgen. Liesbeth
heeft het afgelopen half jaar de opleiding tot
POH-GGZ gevolgd en zal per 1 juli deze
nieuwe functie naast haar functie als kunstzinnig
therapeute gaan vervullen.

Afspraak in de huisartsenpraktijk;
bij wie kom ik terecht?
In onze huisartsenpraktijken zijn ondertussen
diverse artsen en ondersteunende medewerkers
zoals de POH-s en POH-GGZ werkzaam.
Deze praktijken zijn opleidingspraktijken en de
artsen in opleiding en waarnemers voeren een
groot deel van het huisartsenwerk uit voor de
praktijkhouders Bart Janssen en Harco Alkema.
Als antroposofisch centrum vinden wij het
belangrijk dat jonge artsen (en ook assistentes en
therapeuten) kennismaken met ons gezondheids
centrum. Daarnaast hebben de huisartsen regel
matig verplichte na- en bijscholingsactiviteiten
waardoor waarnemers niet meer weg te denken
zijn in onze praktijken.
Als u dus een afspraak met een huisarts wilt
maken, dan zult u niet automatisch meer bij uw
arts terecht kunnen . Er wordt door de assistentes
in samenspraak met u gekeken bij welke arts of
ondersteuner uw afspraak kan worden ingepland.
Voor spoedgevallen betekent dit dus dat u altijd
door de op dat moment beschikbare arts wordt
gezien. Verder kunt u, als u door een arts in
opleiding wordt gezien, vragen of de eigen arts
geconsulteerd kan worden tijdens het spreekuur.
Voor antroposofische consulten wordt u natuurlijk
alleen door antroposofische huisartsen gezien,
maar dit kan dan soms wel enige wachttijd
vergen.

Geboorte dochtertje Sabine de Raaf en
werkhervatting per half juni
Onze kunstzinnig kindertherapeute Sabine de
Raaf is begin maart de trotse moeder van Yara
Marivonne geworden. Moeder en dochter maken
het goed. Sabine zal vanaf half juni weer op
donderdag bij ons aan het werk gaan.

33 Nieuwe huisarts
		 Marga van den Eijnden
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Aankondiging GeZZond Check / Preventie Check 2014
Het is ook in 2014 mogelijk om een GeZZond
Check bij ons te laten verrichten waardoor u een
actueel beeld krijgt van een aantal aspecten van
uw gezondheid. Deze check geldt voor mensen
tussen de 30 en 75 jaar.
Tijdens deze GeZZond Check wordt uw
gezondheid 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 onze assistente of
praktijkverpleegkundige (afhankelijk van uw
medische voorgeschiedenis) 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
krijgt u deze GeZZond Check om de twee jaar
vergoed.
Indien u geen aanvullende verzekering bij
Zorg en Zekerheid heeft of bij een andere
verzekeraar bent ingeschreven, dan kunt u
ook een GeZZond Check / Preventie Check laten
verrichten. De kosten voor u bedragen dan
E 75,-- en worden per incasso geïnd.
Een aantal verzekeraars vergoedt ook (gedeeltelijk
of helemaal) de GeZZond Check /
Preventie Check; informeer hiervoor bij uw
verzekeraar.*
Voor een afspraak of vragen kunt u contact
opnemen met de assistente; tel. 071 512 16 41,
keuze 4.
* Mocht u in 2012 / 2013 reeds een GeZZond
Check / Preventie Check ondergaan hebben,
dan komt u niet meer in aanmerking voor een
vergoeding van uw zorgverzekeraar. Als u
nogmaals een check wilt laten uitvoeren dan
dient u deze zelf te betalen.

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@atl-leiden.nl.
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Ritme In Mijn Leven
ik zoek een ritme,

het ritme van mijn hart,

een ritme dat blijft kloppen,
dat niet mag stoppen,

het ritme van mijn hart...
ik zie een ritme,

een ritme diep vanbinnen,
een ritme dat mij zegt,

dat ik opnieuw moet beginnen...
ik vind een ritme,

een ritme hier dat niemand ziet,

waar ik naar kan luisteren in verdriet,
een ritme dat mij mezelf weer geeft,

een ritme dat het leven opnieuw beleeft..
Linda van Butselaar
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POH-GGZ

Praktijkondersteuner Geestelijke
Gezondheidszorg

De poh-ggz kan u helpen door:
• het verhelderen van problemen; bij begin
nende dementie, depressie, overspannenheid
of andere problemen waar u zelf niet uit kunt
komen.
• het geven van informatie en advies over
behandeling en verwijzing;
• het geven van kortdurende behandeling in de
huisartsenpraktijk door de poh-ggz;
• nazorg na behandeling in de GGZ;
• overbruggingszorg als er sprake is van een
wachtlijst bij andere instellingen.

Sinds enige tijd is er een nieuwe functie in het
ATL : de praktijkondersteuner geestelijke
gezondheidszorg, de poh-ggz. Dit artikel infor
meert u over wat deze functie inhoudt en
wat de poh-ggz voor u kan betekenen.
Om welke klachten gaat het?
Als u met psychische of psychosociale klachten
naar uw huisarts gaat (bijvoorbeeld problemen
gerelateerd aan werk, biografische problemen,
relaties of rouw), kan de huisarts u adviseren een
afspraak te maken met de poh-ggz. Hij kan dat
doen als er meer intensieve begeleiding nodig is
om u goed te helpen of wanneer hij behoefte
heeft aan meer informatie of gespecialiseerd
advies.
Hoe werkt de poh-ggz?
In een gesprek brengt de poh-ggz samen met u
uw klachten, omstandigheden en vragen in kaart.
Vervolgens informeert en adviseert de poh-ggz u
en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de
klachten. Dit betekent dat u een of meerdere
gesprekken bij de poh-ggz hebt of een verwijzing
krijgt naar een andere hulpverlener, een therapeut
van het ATL of een andere instelling (zoals
maatschappelijk werk of een GGZ-instelling) of
een vervolggesprek bij de huisarts.
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voor u zinvol kan zijn. Na een verwijzing van de
huisarts, wordt een eerste gesprek met de poh-ggz
gepland. Na het eerste gesprek zal de poh-ggz u
en uw huisarts adviseren over een mogelijk
vervolgtraject.
Kosten
De gesprekken met de poh-ggz vallen onder de
huisartsenzorg die vanuit de basisverzekering
vergoed worden.
Spreekuren
De functie van poh-ggz wordt vervuld door
Liesbeth Borg. Zij houdt spreekuur op maandag
en donderdag.

“Wat is verkwikkender dan licht,
het gesprek” Goethe

Vragen?
Mocht u verder nog vragen hebben? Stelt u ze
gerust aan de assistente of uw huisarts.

De poh-ggz is er om u te ondersteunen, te
onderzoeken en te adviseren in het proces
naar een oplossing en is op de hoogte van
antroposofische gezichtspunten.

Annuleren van een gesprek
We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als
dit echt niet anders kan. Indien u plotseling
verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal
24 uur van te voren afbelt bij de huisartsen
praktijk. De tijd die voor uw gereserveerd was,
kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor
iemand anders. Afspraken die niet binnen 24 uur
worden afgezegd kunnen bij u in rekening
worden gebracht.

Uw privacy
Alle gesprekken met de poh-ggz zijn strikt
vertrouwelijk. De poh-ggz zal alleen met uw
huisarts
bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn
en welke doelen u samen wilt bereiken.
De poh-ggz werk in het zelfde elektronisch
patiënten dossier als de huisarts en koppelt
daarin de bevindingen aan de huisarts terug.
Afspraak met de poh-ggz?
Een afspraak met de poh-ggz komt tot stand op
initiatief van uw huisarts. U kunt ook zelf met uw
huisarts bespreken of een gesprek met de poh-ggz
N I E U W S BRI E F AT L & VOAG / J U N I 2 0 1 4
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Verhoogde bloeddruk
Bart Janssen, huisarts

•

Nerveuze, gespannen type. Te veel druk,
slechte nachtrust, vermoeidheid, steeds maar
moeten presteren. Vaak bleke types die niet
meer kunnen ontspannen.

•

Gestuwde type. Waarbij de stuwing uit het
onder lichaam (buik) komt. Veel energie,
warmte en wilskracht. Vaak te zwaar en
houden veel vocht vast. Neigen naar te veel
eten want deze mensen hebben altijd honger.
Er is een verhoogd risico om bij slechte
eetgewoonten diabetes (suikerziekte) te
ontwikkelen. Uiterlijk meestal rond en te rode
kleur.

Artsen meten vaak de bloeddruk. Zonder dat men
klachten heeft kan de bloeddruk verhoogd zijn.
Een verhoogde bloeddruk kan klachten geven
als hoofdpijn, hartkloppingen, opgejaagdheid,
duizeligheid en vermoeidheid.
Voor artsen is het belangrijk om de bloeddruk
te meten. Veel mensen hebben een verhoogde
bloeddruk en zijn zich hiervan niet bewust.
Een langdurend verhoogde bloeddruk kan
een risicofactor zijn voor het ontwikkelen van
hart en vaatziekten. Net als roken, verhoogde
cholesterolwaarden, slechte voeding met veel
suikers en weinig lichaamsbeweging.
Wij meten niet bij iedereen de bloeddruk maar
wel als wij daar aanleiding toe zien. Bijvoorbeeld
bij het waarnemen van onrust, nerveusheid, rood
en gestuwd uiterlijk, onrustige oppervlakkige
ademhaling en chaotisch gedrag.
Hoewel er lichamelijk vaak geen oorzaak is te
ontdekken voor een verhoogde bloeddruk zien
we toch wel vaak kenmerkende eigenschappen
bij mensen met een verhoogde bloeddruk.
Een verhoogde bloeddruk ontstaat als er geen
balans meer is tussen spanning en ontspanning ,
wanneer er sprake is van een chaotische leven bij
rusteloze mensen en wanneer er veel innerlijke
energie is die te veel begrensd of tegengewerkt
wordt.
We kunnen onderscheid maken in drie types van
mensen met een verhoogde bloeddruk, hoewel er
ook vaak sprake is van meng beelden :

8
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•

Zo kunnen wij euritmie therapie, spraak therapie,
kunstzinnige en uitwendige therapie adviseren.
Heel belangrijk kan een voedingsadvies zijn en
bij het gestuwde type ook het voorstel om af te
vallen.
Daarnaast is voor het vinden van innerlijke rust
en ontspanning belangrijk om adviezen te geven
passend bij de persoon.
Bijvoorbeeld yoga, meditatie, lichaamsbeweging,
sporten, schilderen, musiceren, lezen, kunst
etc. Eigenlijk alles wat weer balans brengt in de
ademhaling en daardoor ontspanning geeft en
verdieping en bezinning biedt.

Chaotische type. Geen balans en rust meer
in denken, handelen en voelen. Te weinig
innerlijke rustmomenten. Altijd maar
doorgaan en geen tijd meer voor bezinning
en verinnerlijking. Vaak hebben deze mensen
een sterk wisselende bloeddruk die door
spanning en onrust omhoog gaat.

De kunst voor de arts is om de oorzaak van de
verhoogde bloeddruk te duiden en zo de juiste
behandeling voor te stellen.
Een verhoogde bloeddruk behandelen is dus
meer dan alleen maar voorschrijven volgens
protocollen maar vraagt van de behandelaar een
verfijnde diagnose.
Onze praktijk ondersteuner heeft formulieren
die ingevuld kunnen worden. Met de uitkomst
hiervan kan naast de eigen waarneming de
diagnose meer onderbouwd worden.
Naast de reguliere medicatie (die vaak
noodzakelijk is) kan er antroposofische medicatie
voorgeschreven worden en kan er ook een
ondersteunende therapie voorgesteld worden.
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Het ritme van het hart en de hartschool
Harco Alkema, huisarts
Over het algemeen wordt in het gangbare mens
beeld de pompfunctie van het hart als het meest
wezenlijke van het hart gezien. Het past in het
materialistisch beeld de nadruk te leggen op de
mechanische werking: Een samentrekkende
beweging die, dankzij een viertal vernuftig
geplaatste kleppen, het bloed de circulatie
inbrengt. Na de samentrekking volgt een ontspan
ning en vanuit de stuwing in de aderen loopt het
hart in die fase weer vol. Zo is er een ritmische
afwisseling van arbeid en ontspanning ingegeven
in het meest bij het leven behorende orgaan van
de mens.
Wetenschappelijke berekeningen wijzen echter
uit dat het hart niet in zijn eentje de bloedsom
loop kan verklaren. Om het bloed door het
verfijnde haarvatennet van de diverse organen
heen te persen zou een enorme druk nodig zijn,
veel en veel hoger dan de gewone bloeddruk
zoals wij die met een bloeddrukmeter meten.
Dat de bloeddruk zo laag kan zijn komt door de
capillair werking van de haarvaten die het bloed
juist vanuit het hart aan aanzuigen. Het hart is
meer een reactief orgaan dat waarneemt of er
behoefte aan bloed is en daar dan op reageert.
Fenomenologisch is het hart dan ook meer een
waarnemingsorgaan dan een pomp.

10
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Maar er is meer aan de hand met het hart. Het
hart is ook een waarneemorgaan van de hogere
wezensdelen. Ook zieleroerselen worden door
het hart waargenomen. Een boosheid of een
verliefdheid hebben onmiddellijk invloed op het
hart, worden door het hart waargenomen en het
hart reageert daarop met een verandering van
ritme en kracht. Ook spreken we van harte
warmte, hartelijkheid, ook van hartvochtigheid.
Het warmte organisme regelt via het hart de
doorwarming van het hele lichaam, afhankelijk
steeds van de behoefte. Op zijn minst kunnen we
zeggen dat naast een pompfunctie er ook nog een
belangrijke waarnemingsfunctie met het hart
verbonden is.
Bij een belangrijk deel van de hartziekten is er
op de achtergrond een verstoring van het ritme.
Met name het ritme van arbeid en ontspanning.
Op verschillende niveaus. Fysiek is er vaak te
weinig arbeid en te veel ontspanning waardoor
gemakkelijk overgewicht ontstaat. Geestelijk
kiezen we steeds vaker voor de makkelijke
ontspanningsweg van televisie en PC. Ook sociaal
trekken we ons makkelijk terug in onze eigen
wereld en kunnen de interesse in de omgeving
verliezen als we ons met onze eigen mobiel en
alle daarbij behorende toepassingen bezig
houden. Er lijkt soms sprake van veel stuwende
geestelijke arbeid (=stress) en weinig fysieke
arbeid. Het hart geeft als voorbeeld dat in het
ritmisch benaderen hiervan een oplossing kan
liggen. Dat ligt ten grondslag aan onze ideeën
voor een hartschool.

Bij de behandeling van hart en vaatziekte, en
meer nog bij de steeds belangrijker wordende
preventie daarvan willen we vanuit het ATL in de
toekomst onze eigen nuanceringen aanbrengen
van de standaard protocollen. Een protocol maakt
namelijk ook lui: het is simpelweg voor iedereen
gelijk en doet daarmee geen recht aan de juist
individueel gewenste hulp. Peilers van een
hartschool kunnen zijn:
• Een individueel zorgpad voor preventie,
• Betrekken van de partner bij het proces,
• Aandacht voor inspanning en arbeid naast
ontspanning.
Concreet willen we in de nabije toekomst bij
iedereen die bij onze praktijkondersteuning
voor preventie van hart en vaatziekte komt een
individueel zorgplan opstellen op basis van
harttypologie en uitdrukkelijk de partner bij de
preventie betrekken.
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Als je naar het hart luistert,
hoor je dat het leven klopt. Loesje
Manja Wodowoz - de Boon, euritmietherapeute
Maar wat als het zo hard klopt dat het je benauwt?
Of zo snel dat je er bang van wordt? Of zo zwak
dat je je afvraagt of je nog wel iets aankunt? Wat
zou euritmisch bewegen kunnen betekenen voor
een hart dat ritme-gestoord is?
Het hart, zeer nauw verbonden met ons leven,
vertelt in zijn ritmen hoe het met ons gesteld is,
hoe vitaal we zijn. Het eerste moment dat we het
hart van het nog ongeboren kind kunnen horen
kloppen is een vreugdevolle bevestiging van een
verwachting op nieuw leven. Hoe ontwikkelt zich
dat ritme van de hartslag? Ik wil proberen dat, wat
ik uit mijn embryologielessen heb mogen leren,
weer te geven. Ook omdat het misschien zou
kunnen bijdragen aan een levendig beeld van het
hart.
Het hart ontwikkelt zich uit de functie van het
bloed naar het principe ‘form follows function´
(vorm volgt de functie). In de eerste fase op de 17de
dag na de conceptie bestaat het embryo ingebed in
zijn vele omhulsels uit twee dicht aan elkaar
gehechte schijven, de kiembladen. Na de 17de dag
dringen bewegelijke cellen tussen deze twee en
vormt zich een middenstuk, het middelste kiem
blad, waardoor uit de tweeheid dan een drieheid
is ontstaan. Uit dat midden, uit die bewegelijke
mesodermcellen ontstaan celhoopjes, die
zich specialiseren en bloedeilandjes vormen op
verschillende plaatsen rond om het embryo.
Vanaf de 20ste dag ontstaan buiten deze kiem
schijf, die nu dus uit drie lagen bestaat, een soort
primitieve hartslangen die verbinding maken met
de verdeelde bloedeilandjes. Door de functionele
spanningen tussen de buitenkant en de kiemschijf
ontstaat een eerste sappenstroom tussen centrum
en periferie.
12
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Voorbeelden van enkele euritmieoefeningen:
Daaropvolgend begint dat, wat later het hart
wordt, voor de eerste keer ritmisch samen te
trekken, waardoor een ordenend element in
het stromende gebeuren komt. Het is dus de
bewegelijkheid die op de eerste plaats komt,
daarna ontstaat door ritme een ordening.
Sommige van de bewegelijke cellen offeren
zich op en blijven op de plaats, worden vaat en
bieden zo structuur en richting aan de andere
cellen, die vloeiend gaan bewegen.
Hier wordt een polariteit zichtbaar: vaat en bloed,
beide uit het middenstuk van het kiemblad
ontstaan, het bewegelijk stromende en het rustig
vaat kunnen zijn.
Natuurlijk gaat die ontwikkeling verder tot het
een echt mensenhart wordt, maar voor deze
gelegenheid wil ik hier stoppen, misschien nog
erop wijzen dat je in het kijken naar rivierlopen
soms parallellen kunt zien voor dit stadium.
Samenvattend van dit kleine stukje is de al in het
vroege stadium zichtbare
verhouding van centrum en periferie,
de thuisplek in het midden en
de wisselwerking van bewegelijkheid en rust.
In de euritmie zijn voor deze drie hartkwaliteiten
talrijke oefeningen. Zij kunnen helpen verbinding
te maken met deze eigenschappen en door
herhaling invloed uitoefenen op het daad
werkelijke functioneren.

• Grote wijde armbewegingen tegenover dicht
aan je lichaam naar het hart toe gevoerde
bewegingen, dit kan verbonden worden met
verschillende ruimterichtingen
• Spiraalbewegingen (naar binnen, naar buiten,
rechtsom of linksom)
Het bloed wervelt zich naar binnen en naar
buiten.
Hier is de verhouding tussen centrum en
periferie voelbaar.
• Alle klinker bewegingen, in het bijzonder de
E bewegingen, zijn kruisende bewegingen,
die ook in de hartstromen te vinden zijn, die
zich continu overkruisen in het samenstro
men in de hartkamers en vervolgens weer
uitstromen naar de longen of direct naar de
periferie. In de E is sterk de thuisplek in het
midden te beleven.
Is er meer dan een hart?
De euritmische bewegingen die met de taalklan
ken te maken hebben, worden vanuit het hart
gevormd. Deze formulering laat zien dat het hier
onmogelijk om het fysieke hart kan gaan. en daar
over zal mijn tweede stuk gaan:
In de taal zijn we goed bekend met uitspraken als
´openhartig zijn´, ´recht uit het hart gegrepen´,
´iets op je hart hebben´, we begrijpen direct, dat
het hier niet om het fysieke hart gaat, maar het
hart dat wel degelijk een verband heeft met het
fysieke en het toch niet is. Wat is het dan? De taal
is een organisme die door de tijden heen samen
met ons verandert, maar misschien niet zo snel.
Misschien hadden de mensen vóór ons nog een
duidelijker beeld welke eigenschappen hartkwali
teiten uitmaken en zijn deze uitspraken nog

rudimenten daarvan. Misschien wisten ze toen
niet zo veel over de sinusknoop, maar hadden zij
wel een direct weten hoe uiterlijk en innerlijk,
verlangen en berusten, spreken en luisteren met
het hart samenhangen. En dan weer dat hart, wat
dus niet het fysieke hart is maar het andere. Wat
valt er te zeggen over de hartewarmte, de harte
lijke groeten?
Zou het kunnen zijn dat het voor de mensen vóór
ons duidelijk was dat het hart verbonden was met
een krachtenveld tussen warmte en kou – warm in
het liefdevolle en koud in het hatende, zwevend
tussen licht en donker – licht in de vreugde en
donker in het leed?
Rudolf Steiner spreekt over een etherhart dat zich
eerst na de tandenwisseling met ca. 7 jaar begint
te ontwikkelen en met rond 14 jaar afgerond is.
Met eigen etherhart is hier bedoeld dat het vrij
wordt van alle erfelijke invloeden. Opmerkelijk is
de tijd rond het 9de jaar omdat hier in aller stilte
voor het eerst een eigen gevoelsruimte, een eigen
binnenwereld ontstaat.
Kinderen die in deze fase geen vertrouwen in
mensen in hun omgeving kunnen hebben of niet
serieus worden genomen in hun vragen (ook die,
die soms niet gesteld worden) kunnen op latere
leeftijd eventueel aan depressiviteit lijden. Het
verzorgen in deze tweede zevenjaarsperiode van
het kinderleven van een opvoeding, die als doel
heeft het kind kennis te laten maken met wat er
aan schoonheid te beleven valt, hoe het kan
erkennen, wat waar en wat niet waar is en wie
een goed gemoed heeft of heeft gehad. Hoe het
voelt als iemand je met goedheid, met welwil
lendheid tegemoet treedt, dit te verzorgen, werkt
eigenlijk op het wordende etherhart en bepaalt
ook een deel van de vitaliteit van het toekomstige
leven.
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De euritmie is in deze fase een goede ondersteu
ning en in enkele gevallen, waar het nodig is,
meer dan een ondersteuning. Zij nodigt uit tot
schone bewegingen in de zin van stromend en
evenwichtig. Het kind kan via de gebaren ge
voelsnuancen leren kennen en daarin wisselen,
lenig worden. Het wordt vertrouwd met het zich
bewegen in verschillende ritmes. De taalklank
bewegingen met name de A de E en de I kunnen
het hart juist in deze periode goed steunen in een
gezonde ontwikkeling.
De "A" en zijn therapeutische werking:
Het gebaar is open,
De kracht van het zich verbazend verwonderen,
het zich open kunnen stellen voor de wonderen
van deze wereld (openhartig)
De "E" en zijn therapeutische werking:
De armen of/en benen kruisen.
Het zich zelf waar kunnen nemen, het zich
kunnen verweren als het nodig is,
Het op de punt kunnen brengen, wezenlijk
kunnen zijn. Een grens kunnen trekken tussen de
eigen binnenwereld en de buitenwereld.
De "I" en zijn therapeutische werking:
Van het hart naar buiten stralend, de armen
streken zich in een richting, dan een andere
richting kiezen, vele malen, zodat het als een
zonnenkrans voelt.
De persoon wordt zichtbaar in zijn lichtkwaliteit,
de eigen individualiteit kunnen laten verschijnen.
Ik vond een schilderij van Bartlomeo Veneto
(- 1510) die een jonge man schilderde met een
labyrint op zijn borst. Het labyrint, een ingewik
kelde weg naar binnen en naar buiten. Afgebeeld
is het labyrint van de kathedraal in Chartres in
14
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Frankrijk. Als men de weg gaat zal opvallend zijn
dat het een ritmische afwisseling is van kortere en
langere wegen die om het centrum liggen en eerst
heel dichtbij komen en dan weer helemaal naar
buiten leiden.
Er zitten veel geheimen in dit labyrint (zo als in
ieder hart?), maar dat het om een harteweg gaat
daarover is de schilder Veneto openbaar duidelijk.
Voor de mens uit zijn tijd was de weg naar
binnen tegelijk de weg naar het paradijs.
Een collega van mij heeft de ritmen van deze
labyrintwegen euritmisch vertaald en het werd
een geweldige hartoefening!

Ritme vervangt kracht
Als het werken heel zwaar wordt, kan het hulprijk
zijn het ritmisch aan te pakken. In landen waar
nog niet zo veel machines in de akkerbouw de
zware taken van de boeren verlichten, kun je
soms mensen bij het werk horen zingen en
stampen.
Ritmen van het hart:
Er zijn drie ritmes te horen bij een gezond hart: de
jambe, de trocheus en de spondeus.
De Hexameter heeft zijn betekenis in de verhou
ding 1:4 (een ademhaling (in en uit) op vier
polsslagen).
Jambe v Bestaat uit een geconcentreerde korte en
daarop een lange, dit ritme element kan herhaald
worden, waardoor hij meer voelbaar wordt.
Je hoort b.v. twee jamben in de woorden: een
o-gen- blik of de land-man gaat.
Het is een stijgend ritme dat meer met de stroom
naar de periferie te maken heeft.
Trocheus - v
Hier is er een lange eerst en dan komt de korte.
Je hoort het in: groe-ne la-nen of een-zaam
glij-den.
Een vallende ritme vanuit de periferie naar het
centrum.
Spondeus - Twee lange b.v. in de woorden tong-val of
puin-hoop.
Door het herhalen van het zelfde vermindert de
dynamiek en treedt meer de rust op de voorgrond.

Hexameter –vv –vv –vv (- vv)
–vv –vv –vv (- vv) Dit is zes keer het element van
de dactylus – vv en twee keer een pauze van een
dactylus, de hexameter is bijzonder bevorderend
voor een goede verhouding tussen hartslag en
ademhaling.
De korte aangeduid met v hebben een wakker
makend effect, de lange aangeduid met – hebben
een ontspannen, rustgevend effect.
Ook in de muziek zijn deze ritmen te vinden,
maar meestal vrijer, meer als afwisselende
elementen.
In de euritmie kun je ritmes lopen maar
klankgebaren en/of vormen in de ruimte ritmisch
gestalten.
Dr. Max Moser, die in Oostenrijk onderzoek deed
naar de variabiliteit van de hartfrequentie, kon
vaststellen dat euritmie doen het hart in hoge
mate laat ritmisch frequenteren. Het beeld was
opgebouwd uit tijdslijnen die in de frequentie
overeenkwamen met toonklanken. Hij had het
over een zingend hart.
Bij bouwvakkers had een periode euritmie doen
(2 keer per week ¾ uur) een goed effect op de
slaapkwaliteit en het verminderen van bedrijfs
ongelukken.
Bij een onderzoek op verschillende scholen werd
vastgesteld dat de sociale stress door euritmie
sterker verminderde dan bij een vergelijkbare
groep die yoga deed en daarmee de symptoomscore voor hartklachten verminderde.
Ook bij mijn onderzoek op school met kinderen
uit de derde klas (groep 5) kon ik zien dat de
symptoom-score voor zich angstig voelen,
geneigd zijn tot depressiviteit (internaliserend
gedrag) verminderde.
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Het belang van het middengebied

Het hart gedijt bij een goed ritme. In onze tijd zijn
er meer ritmerovers en weinig ritmeschenkers,
maar de euritmie is er zeker één van. En dan klopt
het leven!

Tromp de Vries, secretaris VOAG
Het boek "Al het goede komt in drieën" gaat over
het principe van drieledigheid in het werk van
Rudolf Steiner. Een fundamenteel principe dat op
veel plaatsen in zijn werk wordt toegepast en
uitgewerkt. Bij verschillende gelegenheden geeft
Steiner aan dat het ongeveer 30 jaar geduurd
heeft voordat hij alle facetten van dit principe had
doorgrond. Met dit principe wilde Steiner een
tegenwicht geven tegen het ook nu nog steeds
wijdverbreide denken in elkaar uitsluitende
tegenstellingen. Zoals de tegenstelling tussen
geloof en wetenschap, cultuur en natuur, geest en
lichaam, etc. Zo kan, naar de mening van Steiner,
bijvoorbeeld "de kloof tussen wetenschap (materi
alisme) en religie (geloof) overbrugd worden door
de kunst".

Cardiodoron
Een prachtig middel voor het hart is de cardio
doron. Het bestaat uit de primula (sleutelbloem)
die opvalt door een heel sterke verticale kwali
teit, een zeer krachtige open gele bloem waar
veel lichtkracht (bovenpool) uit af te lezen is.
Een verticale kracht helpt bij het verbinden van
boven en beneden, zoals we dat ook in het hart
zien waar het veneuze bloed uit de onderpool
(darmen/ledematen) zich mengt met het bloed
uit de bovenpool (hoofd/ruggemerg).
Verder bevat de cardiodoron nog de onopordon
of (wegdistel of ezelsdistel) waar je veel stofwis
selings aspecten in kunt herkennen, m.n in de
overweldigende groei en warmte.
Als laatste bevat de cardiodoron nog de hyascy
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amus (bilzenkruid) dat typisch een verbindende
kwaliteit heeft: de ritmische rangschikking van
de bloemetjes kan je laten zien dat de bijbeho
rende kwaliteit is om de warmte naar beneden
brengen.
Onderzoek heeft aangetoond dat cardiodoron in
staat is het hartritme indien dat relatief snel is te
verlangzamen, en indien het relatief langzaam is
kan het ritme met cardiodoron juist versneld
worden. Hiermee zien we dat het om een heel
bijzonder geneesmiddel gaat, namelijk een
regulerend geneesmiddel in plaats van zoals
gebruikelijk een middel dat in een richting werkt
(bv een bloeddrukverlager werkt alleen verla
gend, ook voor mensen met al een lage bloed
druk).

Het benoemen of vinden van de verbinding
tussen polariteiten is een proces dat leidt tot
drieledigheid. Dit is een complex begrip, driele
digheid wil zeggen dat geen van de drie elemen
ten op zichzelf kan bestaan. De magnetische

Noordpool kan niet zonder de magnetische
Zuidpool, terwijl de krachtlijnen van het magne
tisch veld niet tot stand kunnen komen vanuit één
pool. Alle drie elementen zijn tegelijk aanwezig
en werken altijd op elkaar in. De elementen zijn
wel onderscheidbaar maar niet te scheiden.
Volgens Steiner is de gehele natuur doortrokken
van een oer-drieledigheid: aan de ene kant het
materiële, daar tegenover het geestelijke en het
zielsaspect tussen deze beide polen in.
Enkele voorbeelden van zijn inzicht in het
principe van driegeleding zijn:
Antroposofisch mensbeeld
Vanuit de antroposofie wordt er op een andere
wijze naar de mens gekeken, namelijk naar de
hele mens. De mens bestaat in die visie dan niet
alleen uit een lichaam, maar heeft ook een ziel en
een geest. De mens verbindt zich dus op drie
manieren met de wereld. Elk van deze geledin
gen, lichaam, ziel en geest is zelf ook weer als
driegeleding samengesteld . Steiner heeft het
principe van de drieledigheid voor bijvoorbeeld
de fysieke mens, het lichaam, uitgewerkt en komt
dan tot een andere functionele indeling, waarbij
er rekening wordt gehouden met de wederzijdse
inwerking. Hij onderscheidt dan het ritmische
middengebied, met als belangrijk centrum het
hart (zie deze nieuwsbrief). Dit middengebied
bevindt zich tussen twee andere polen: de
bovenpool, het hoofd (zenuw-zintuigsysteem) en
de onderpool, het stofwisseling/ledematensys
teem. Dit denken over het principe van drieledig
heid m.b.t. de mens heeft tot vernieuwing geleid
van o.a. de pedagogie en de geneeskunde.
Het belang van de Christusimpuls
Er zijn twee onmisbare polaire krachten in de
natuur, de ahrimanische krachten die het mense
lijk ik aan de aarde binden en de luciferische
krachten die het menselijk ik van de aarde
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losmaken. Steiner heeft op een kunstzinnige wijze
vormgegeven hoe Christus het evenwicht vormt
tussen beide tegengestelde krachten. In zijn
beeld, gemaakt van olmenhout, geeft hij weer
"in het midden de mensheidsrepresentant, de
Christus, zijn rechterarm omlaag gericht, zijn
linkerarm omhoog geheven, en wel zodanig, dat
zijn gestalte als uitdrukking van de belichaamde
liefde midden tussen Ahriman en Lucifer is
geplaatst. De Christus staat niet vijandig tegen
over deze beide figuren; hij staat daar als de in
zichzelf belichaamde liefde. Lucifer valt niet
omdat Christus hem doet vallen, maar omdat hij
de nabijheid van de Christus, de nabijheid van het
wezen dat de belichaming van de liefde is, niet
kan verdragen."

Detailopname: Lucifer
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"Deze Christusimpuls werkt vooral via het
ritmisch middengebied van de mens. De bewust
wording van de ahrimanische en luciferische
krachten in onszelf en in de wereld, en het
bewust zoeken naar een evenwicht, kan leiden
tot een ordening van het middengebied, zoals de
logica dat in het gebied van het denken doet". Het
ritmisch middengebied is het sterkst verbonden
met het gevoelsgebied. Je kunt dus ook zeggen
dat zonder die ordening in het gevoelsgebied de
mens uit balans raakt en nu eens de kant van
Ahriman, dan weer de kant van Lucifer wordt
opgetrokken.

Foto van de mensheidsrepresentant

Het belang van een maatschappelijke ordening
Als de oer-drieledigheid overal in de natuur is
terug te vinden, dan moet, omdat de mens deel is
van de natuur, die ook aanwezig zijn in het
menselijk handelen. Op deze wijze komt Steiner
dan tot de sociale driegeleding, die hij ontwik
kelde als antwoord op de chaos en crisis die
ontstond tijdens de eerste wereldoorlog.
Zie voor meer informatie het boek Theosofie van
Steiner.
"Op maatschappelijk niveau houdt het idee van
de sociale driegeleding in dat de drie idealen van
de Franse Revolutie, vrijheid, gelijkheid en
broederschap worden verbonden met de drie
sociale geledingen van de maatschappij."
Een gezonde samenleving wordt gedragen door
drie grote levenssystemen: het economisch leven
waarin wij handel drijven en broederschap het
centrale thema zou moeten zijn, het rechtsleven
of sociale leven waarin we afspraken maken en
waarin iedereen gelijk zou moeten zijn, het
culturele leven of geestesleven waarin we het
denken ontwikkelen (kunst en onderwijs) en waar
iedereen vrij zou moeten zijn om zijn gedachten
te vormen en uit te wisselen.
Het rechtsleven fungeert hier als het evenwicht
brengende middengebied tussen de twee polen,
economisch leven en cultureel leven.
De sociale driegeledingsgedachte is nooit echt
van de grond gekomen, d.w.z. is nooit in het
politieke denken en handelen in enig land
toegepast. Steiner zei hier teleurgesteld over dat
"heldere ideeën over de sociale driegeleding pas
kunnen ontstaan als we de drieheid die aan de
schepping ten grondslag ligt, in alle diepten
doorzien".
De Grondsteenspreuk
De grondsteenspreuk is uitgesproken door Steiner
op 25 december 1923 en is bedoeld voor leden

om in hun hart op te nemen. De grondsteen
werd primair gegeven als toekomstige basis
voor een harmonisch samenwerken. In de
grondsteenspreuk staat de drieledigheid centraal.
"Het is zaak dat de driegeleding door het hart als
kenorgaan wordt begrepen en opgenomen. Wij
zijn gewend om alleen het hoofd als kenorgaan te
zien. De gedachten blijven dan abstracte beelden.
Door innerlijke scholing kan men de gedachten
ook met het middengebied van de mens (het hart)
verbinden, zodat ze tot idealen worden. Ze
krijgen dan meer werkelijkheidskarakter". Idealen
voor de toekomst waar nu al aan gewerkt zou
kunnen worden, zijn:
• ontwikkelen en verbreiden van de geestes
wetenschap. De geestelijke wereld moet weer
gaan leven voor de mensen.
• Absolute vrijheid van denken in het religieuze
leven van mensen.
• het realiseren van broederlijkheid, wat inhoudt
dat men het lijden van andere mensen als het
eigen lijden gaat ervaren.
Deze idealen kan men ook duiden met de
woorden geloof, hoop en liefde van Paulus.
Steiner heeft deze drie deugden, geloof, hoop en
liefde in een korte spreuk samengevat:
De kracht van het geloof in het hoofd,
De macht der liefde in het hart,
En sterke hoop in het volle zijn als mens
Onderhoudt en draagt het leven.
"Het zijn drie krachten waardoor de ziel werkelijk
kan "leven" en die ook kunnen helpen om de
genoemde toekomstidealen te realiseren".
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Om te bewaren
Juni 2014

Vereniging
Ondersteuning
Antroposofische
Geneeskunde

Antroposofisch
Therapeuticum
Leiden

Praktijkinformatie ATL

Praktijkinformatie ATL
Antroposofische 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:
Buiten praktijkuren:

071 512 16 41 keuze 1
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

MEDEWERKERS
Afspraken mogelijk op:
Maandag en donderdag
Dinsdag, woensdag
en vrijdag

Kinder- en jeugd Psycholoog
Michiel Schilhorn

Huisartsenpraktijk Janssen
08.00 - 10.30
09.15 - 10.30

Uitslagen
Laboratoriumonderzoek
Röntgenfoto’s
Uitstrijkjes
Kweken
En dergelijke

Huisartsen
Bart Janssen
Remco Vervoorn
Huisarts in opleiding
Amita Sandhu

Orthopedagoog/GZ-psycholoog
Sisca v.d. Hell
Spraaktherapeut
Mirthe Duindam
Osteopaat
Brian Meerveld

Huisartsenpraktijk Alkema

Bellen tussen: 		
13.05 - 17.00
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

Huisartsen
Harco Alkema
Bas van der Horst
Marga van den Eijden

Assistentes
Eline Koekenbier
Conny Verhoog
Thérèse v.d. Ham - Stolk
Eline Eyckelhof

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

Huisarts in opleiding
Florence Mollinger

Praktijkmanager
Petra Alkema - de Jong

Wratten aanstippen
Zonder afspraak
Woensdag		

Praktijkverpleegkundige
Paulien Engels
14.00 - 15.00

Andere dagen op afspraak.
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)
Herhalingsrecepten
071 512 16 41
keuze 2
Indien u een herhaling wilt van een door
uw eigen huisarts al eerder voorgeschreven
geneesmiddel, kunt u gebruik maken van de
receptenlijn.
Het is belangrijk dat u de precieze naam, sterkte,
hoeveelheid, gebruik van het medicijn en uw
apotheek doorgeeft. Houd de oude verpakking bij de hand. Aanvraag van vijf of meer
herhalingsrecepten graag schriftelijk! Vermeldt
u dan ook duidelijk uw huisarts, apotheek en
geboortedatum.

Praktijkverpleegkundige
Psychische Hulpverlening (POH – GGZ)
Liesbeth Borg (vanaf 1 juli 2014)
Kunstzinnig therapeut
Liesbeth Borg
Kunstzinnig kindertherapeut
Sabine de Raaf
Euritmietherapeute
Manja Wodowoz - de Boon
Fysiotherapeute
Petra Jongbloed
Diëtiste
Judy van den Berg

Rood in de voeding is heilzaam voor hart
en bloedvaten
Judy van den Berg, diëtiste
Ons hart werkt ritmisch en zal ook steeds streven
naar een ritme dat past bij de individuele mens in
een bepaalde situatie. Dit kan heel rustig verlopen,
maar iedereen weet wel dat hetgeen wij doen,
voelen en denken hier direct een invloed op
heeft. Bij gezondheid zijn de bloedvaten soepel,
de bloedvatwanden schoon en het hart werkt
ritmisch, maar liefst ook variabel. Veel variatie in
het hartritme is een teken van gezondheid en
fitheid. Dit wordt in het Engels Hart Rate
Variability genoemd ofwel HRV. HRV is meetbaar
met een apparaat en deze gegevens zijn vervol
gens bruikbaar voor het reguleren van stress en
de individuele reacties op stress. Via onze adem
haling kunnen we HRV beïnvloeden, positief of
negatief. Er wordt gesproken over een goede
hartcoherentie als het hart niet overmatig reageert
op prikkels van het zenuwstelsel die o.a. via onze
zintuigen binnen komen.
In de gezondheidszorg wordt het hart meestal
samen met de bloedvaten als één geheel gezien.
Als er te veel druk komt op de bloedvatwanden
door verhoogde bloeddruk en als de bloedvat
wanden vervuilen en vervolgens ontsteken raakt
het hart overbelast. Onze leefstijl heeft veel
invloed op dit proces. Zorgen voor schoon bloed
door gezond te eten en regelmatig aandacht te
hebben voor het belang van zuiveren van ons lijf
kan het hart enorm ontlasten. In eerdere nieuws
brieven schreef ik veelvuldig over gezond eten en
reinigen. Ik heb deze artikelen onlangs op mijn
vernieuwde website gezet. Bij interesse zie:
www.eriu.nl.
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In deze nieuwsbrief wil ik iets schrijven over de
kleur ROOD in de voeding én een kruid bespre
ken dat uitzonderlijk goed is voor het hart en de
bloedvaten, de MEIDOORN.
Rode voedingsmiddelen zijn van oudsher bekend
als heilzaam voor het hart en de bloedvaten.
Zonder dat men wist welke stoffen in deze
voedingsmiddelen voorkwam wist men dat.
Sinds enkele jaren is bekend welke stoffen
hiervoor verantwoordelijk zijn, dit zijn de
flavonoïden. Er bestaan veel verschillende soorten
flavonoïden. Hierbij wat feiten op een rij over
rode voedingsmiddelen:

FRUIT
•	Rode druiven in druivensap of rode wijn zijn al
lang bekend als verzorgend voor de bloedva
ten. De tros vorm van druiven lijkt op de vorm
van het hart!!
•	Frambozen kwamen veel in het nieuws enkele
jaren geleden als zeer heilzaam vanwege de
vele flavonoïden. Als fruitbeleg ook heel
praktisch voor het hele jaar rond én bio.
•	Rode vruchten zijn verder nog: aardbeien,
aalbessen, granaatappel, watermeloen, mei
doornbessen, cranberries, rode grapefruit, rode
peper en tomaat.
•	Rood zit ook in de meer paarse, oranje en
blauwe vruchten: bosbessen, bramen, kersen,
rozijnen, abrikozen.
• Rood in de rode schil van een appel.
•	Rood fruit bevat ook salicylaten, ofwel een
natuurlijke bloedverdunner vergelijkbaar met
aspirine.
GROENTEN

De Meidoorn (Crataegus)
is een struikachtige boom (familie van de roos) die
wel 500 jaar kan worden met prachtige bloesem
van mei tot juni en vervolgens in het najaar een
massa aan rode bessen (eetbaar maar wel droog).
Bloemen uit de familie van de rozen hebben een
heel harmonisch uiterlijk en geuren heel aantrek
kelijk. De aantrekkingskracht is dus groot voor
onze zintuigen en dat zegt al heel veel over de
bedoeling en kracht van een plant of boom. Denk
hierbij ook maar eens aan de duinroos met zijn
prachtige en heilzame rozenbottels (ons eigen
Hollandse Superfood !!). Vroeger werd de
meidoorn aangeplant als beschermer op heilige
plaatsen, de struik zit vol met doorns. Doorns
staan in de signatuurleer voor daadkracht en
energie. Ze stimuleren het organisme en vuren de
mens aan. Dit staat lijnrecht tegenover de zachte
kracht van de witte bloemen, die harmoniserend
en kalmerend werken. Als beide krachten zo
duidelijk aanwezig zijn in een plant, is dat een
aanwijzing voor de regulerende werking op
het lichaam, d.w.z. dat hij doet wat nodig is:
kalmeren of stimuleren.

•	Rode bieten hebben van de rode groenten de
meest positieve werking op de bloedvaten en
bloeddruk  onderzoek heeft uitgewezen dat
het drinken van een halve liter bietensap per
dag de bloeddruk met 10 mmHg doet dalen
gedurende 23 uur…Het nadeel van de nitraat
kan gecompenseerd worden met wat vers
citroensap erdoorheen te doen.
•	Rode groenten zijn verder nog: rode kool, rode
ui, de schil van de aubergine en radijs, rode
paprika.
•	Alle groenten bevatten ook veel kalium wat
positief werkt op de hoge bloeddruk.
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De vruchten van de meidoorn verzorgen de
bloedvaten en bevorderen de circulatie van het
bloed. De zaden werken meer op het hart. De
meidoorn kan de hartspier regeneren, versterken
en beter doorbloed maken, de bloeddruk verlagen
en de bloedvaten verwijden. De ritmiserende
werking is ook enorm. Al deze eigenschappen
werken dus ook positief bij aderverkalking.
De meidoorn heeft ook een krachtige werking op
het zenuwstelsel, kalmerend én versterkend.
Er worden diverse antroposofische medicijnen
gemaakt van meidoorn. In de kruidengenees
kunde kennen wij het als tinctuur, vaak samen
met maretak. Langdurig gebruik is voor een
medicinaal effect wel gewenst.

Overdenking:
Maaltijd = maal-tijd = de tijd nemen om te …..
Laat de maaltijdmomenten uw pauzemomenten zijn
Eten met aandacht geeft ook een betere vertering
van de maaltijd

Ritme brengt mij in beweging
Ritme brengt mij daar waar ik wezen moet.
Ritme laat mij meebewegen met de stroom
Ritme laat mij verbinding maken tussen lijf en geest.
Ritme geeft duidelijkheid,
Ritme geeft structuur,
Ritme geeft houvast,
Ritme geeft vertrouwen!
Vertrouwen in mijzelf
Vertrouwen in anderen
Vertrouwen in de toekomst
Dank je wel Ritme!

Linda van Butselaar
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Ritme draagt het leven
Mirthe Duindam, spraaktherapeute
Ons organisme leeft dankzij ritmische processen:
adem, hartslag, vertering en stofwisseling. Alles
heeft zijn eigen ritme. Allerlei aspecten in het
dagelijks leven kunnen de natuurlijke ritmen
verstoren, zoals stress en een onregelmatig leven,
op verschillende tijden eten, onregelmatigheid en
willekeur en slecht slapen. Wie lange tijd tegen
de natuurlijke ritmische stroom in leeft wordt
ziek, als het lichaam zich tussentijds niet meer
voldoende kan herstellen. Zodra we uit ons ritme
zijn, zijn we uit balans. Dit kan zich op vele
manieren uiten. Het kan een uitwerking hebben
op de ademhaling en hartslag en daar onregelma
tigheden bewerkstellingen; verkrampingen, hoge
bloeddruk of onregelmatigheden in de hartslag.

Omgaan met verlies, een nieuw begin
alleen in de diepe slaap bereikt wordt: 18
ademteugen en 72 hartslagen per minuut. Dit is
de optimale samenhang van hartslag en adem in
de verhouding van 4:1. Dan is het hartritme
harmonisch en normaliseert zich de bloeddruk.
Het ritme van de hexameter is een versmaat in
een walsachtig ritme van lang kort kort lang.
Bijvoorbeeld:
Diep in de stilte van ’t water,
Daar waar de schat ligt begraven,
Komen de vissen tevoorschijn.
Het ritme is zo heilzaam door de lange letter
grepen, waardoor het niet gehaast, nerveus of
stokkend gesproken kan worden. Het is een
rustige stroom die het vloeiende aansluiten op de
levensstroom bevordert.
Dagelijks tien minuten in hexameter spreken wekt
een gezondmakende stroom en brengt verstoorde
processen weer in een gezonde balans.
In de spraaktherapie, vanuit de antroposofische
gezichtspunten, kan dit geoefend worden.

Het heilzame ritme van de hexameter
Ook voor wie het misschien lange tijd geleden is
dat hij/ zij een gedicht gesproken heeft, is het
goed om dit dagelijks te gaan doen. Het aanslui
ten op de ritmische stroom van een gedicht kan
een heilzame werking hebben. Je sluit weer aan
bij een gezond ritme en geeft dit door aan je hele
organisme als weldaad en genezende kracht.
Een bijzondere plaats in de verscheidenheid van
ritmes neemt het zogenaamde Griekse hexameter
ritme in. Het is voor de mens het meest harmoni
euze ritme, wat alles weer in balans kan brengen
en in een gezonde samenhang. Het brengt adem
en hartslag in de juiste verhouding, die normaal
24
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Lilian de Rek en Liesbeth Borg, kunstzinnig
therapeut
‘ Op reis door een land waar je de weg niet kent’

verzorgen. Rouw vraagt ook aan je om orde op
zaken te stellen om de verbinding met deze drie
delen weer te herstellen. Dat we afdalen in ons
diepe verdriet van onze persoonlijke geschiedenis
om langzaam het leven weer te kunnen toelaten.

Verlies maakt deel uit van het leven. Vroeg of laat
krijgt iedereen te maken met de dood van vader,
moeder, partner of kind, het verliezen van een
baan, een echtscheiding of gezondheid of dromen.
En wie met zo’n groot verlies te maken krijgt staat
voor de taak daarmee verder te leven. Of je wilt
of niet, je moet op weg in het land van het verlies,
een land waar je de weg niet kent en waar alle
oriëntatie punten ontbreken.
Het leren omgaan met verlies lijkt op een tocht in
een labyrint waarin iedere reiziger zelf zijn weg
moet vinden.
Op deze weg kan je allerlei vragen tegenkomen:
wat doet verlies met jou, eenzaamheid, hoe draag
je het verdriet, omgaan met moeilijke dagen,
troost, zoeken naar eigen kracht en veiligheid,
reacties van de omgeving en gedenken en
herinneren.
Verlies en de drieledigheid van de mens
Ieder verlies is uniek en ingrijpend en kan je op
veel vlakken diep raken. Op lichamelijk, emotio
neel en geestelijk gebied. De mens is de eenheid
van deze drie delen. De geest of het diepe hart is
onze meest intieme kern, de bron. Het emotionele
of psychische deel (het zielengebied) zijn onze
emoties, gevoelens, affectiviteit, ons intellect en
onze verbeeldingskracht. Het lichaam is onze
fysieke en biologische realiteit. Deze drie delen
doordringen elkaar, maar vloeien niet samen. Bij
rouw is deze drie eenheid soms niet in evenwicht.
Het is van belang dat we met heel ons wezen
leven, zonder een deel te verwaarlozen. Deze
inwendige orde moeten we leren kennen, en
respecteren, en daar waar nodig ook goed

Verdriet…. Je kunt er niet omheen
Maar wat is rouwen eigenlijk? Het is droefheid
voelen, maar het is meer. Het is keihard werken
om met alle emoties om te gaan. Je beseft je dat
verlies niet meer is terug te draaien en dat je dat
zult moeten verweven in je leven. Je kunt er niet
omheen, maar je zult er dwars doorheen moeten.
Het kost je heel veel energie, vooral omdat we
veel in ons hoofd bezig zijn om het te kunnen
bevatten, te verantwoorden en om redenen te
zoeken. Maar vaak is verlies niet te begrijpen.
Iedereen gaat op zijn eigen manier met verlies
om. Het is afhankelijk van wat je in het leven hebt
meegemaakt. Heb je al meer verliezen moeten
integreren in je leven? Hoe heb je dat gedaan?
Heeft het je sterker gemaakt of juist kwetsbaarder?
Soms roept een verlies een oud verlies op en kan
de oude pijn het verwerken van het huidige
verlies juist moeilijker maken. Ook hoe je bent
heeft veel invloed op de manier van rouwen.
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Verschillende fasen van rouw
Als iemand is overleden is het aanvaarden van de
werkelijkheid een lastige stap, omdat we het vaak
met het hoofd weten dat iemand er niet meer is,
maar het is nog niet in je lichaam doorgedrongen.
Dit kan uren, dagen of weken duren. Vaak ben je
verdoofd en kan je geen contact met je gevoel
maken. Het lijkt of je in de mist rondloopt.
Eigenlijk beschermt je lichaam je voor een teveel
aan gevoel en emotie en is je reactie functioneel.
Ieder moet zijn eigen tempo en stappen daarin
kunnen zetten. Het is ook belangrijk om mensen
om je heen te hebben, waarbij je je veilig voelt
omdat het erkennen van het verlies vaak een
ingewikkeld proces kan zijn. Deze fase kenmerkt
zich vaak door veel angsten, bang nog meer
mensen kwijt te raken, door te moeten, maar het
niet kunnen.
Als de waarheid van het verlies langzaam door
dringt, komt de pijn. De pijn kan emotioneel zijn,
maar ook fysiek. Het is rouwpijn en kan zo intens
zijn dat het lijkt of je iets mankeert. Dat kan ook
weer angsten oproepen. Het is dan fijn als
mensen je kunnen steunen dat je kan proberen te
geloven dat de pijn minder wordt. Je kan ook
beelden steeds weer herbeleven en de vervelende
situaties herbeleven. Naast pijn zijn er ook nog
andere gevoelens, zoals schuld, boosheid,
verwarring.
Vormen van verdriet
Er zijn ook vele vormen van verdriet die je kan
voelen als iemand is overleden. Het verdriet van
het gemis, het kan ook zijn dat er verdriet is om
wat er nooit is geweest en ook nooit meer zal
komen. Je verdriet kan vele lagen hebben, zoals
zorgverdriet en het verdriet van de overledene die
je diep van binnen in je voelt. Daaronder zit vaak
je eigen verdriet. Je zult door al die laagjes heen
moeten om bij je eigen verdriet te komen en dat
vraagt tijd.
26
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Ook boosheid is een vorm van verdriet. Het is een
emotie als er iets waardevols van je is afgenomen.
Het is een uiting van machteloosheid en pijn. Je
kan je in de steek gelaten voelen en nu voel je zo
goed dat je alleen verder moet.
Daarnaast zijn schuldgevoelens, angst en jaloers
heid allemaal vormen van rouw en functioneel.
De vele waarom en had ik maar vragen zullen
niet opgelost worden, maar geven je wel een
richting voor de verwerking aan.
De relatie met anderen
Het verdriet om het verlies van een dierbare, kan
leiden tot boosheid en verwarring in relaties.
Anderen delen hun ervaringen, terwijl je juist
bezig bent je eigen wereldje zo klein mogelijk te
maken om alles aan te kunnen. Bepaalde vrienden
kunnen tegenvallen. Het is dan bijna een dubbel
verlies om te accepteren dat vrienden op cruciale
momenten van je leven er niet voor je zijn.
Anderen kunnen dan juist heel dichtbij komen.
Rouwen is periode van bezinnen op jouw
mens-zijn.
Vaak is rouwen ook een periode van bezinnen
over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.
Hoe sta ik in het leven, wie horen bij mij en bij
wie voel ik me goed kunnen vragen zijn die je
bezig houden.
Bij het omgaan met verlies gaat het dan ook weer
om je identiteit. Hoe ben je verbonden met je
lichaam ziel en geest. Je hoort zo vaak dat het
leven na een overlijden nooit meer wordt zoals
het was. Op zoveel gebieden word je als mens
aangesproken om de realiteit in je leven toe te
passen en soms ook in te passen. Je zult een
nieuw leven krijgen. Je moet ook jezelf weer leren
kennen. Wie ben ik eigenlijk zonder mijn dier
bare? Wat wil ik met mijn leven?

Rouw trekt je uit je eigen balans en vraagt veel
kracht en discipline om goed bij jezelf te kunnen
zijn. Dat is vaak erg moeilijk en vraagt steun en
hulp en bemoediging. En dat is ook een hele
kunst, om te vragen om op jouw tijd en manier te
mogen ontvangen. Want ieder mens rouwt op zijn
of haar manier en de gevoelens zijn voor ieder
mens uniek. Ze zeggen soms wel dat je rouwt
zoals je leeft.
De dingen oppakken die bij jou passen is soms al
een heel ingewikkeld vraagstuk. Je eigen koers
gaan varen en je eigen kracht weer gaan voelen.
Soms pak je dingen weer op die echt bij jou
horen en je weer opnieuw kunt leren houden van
het leven.
Hulp en Troost zoeken
Er zijn vele vormen die je kunnen helpen in het
verwerken van je verlies. Het lezen van boeken,
beluisteren van muziek, bezoek aan vrienden,
arts, therapeut, je geloof en/ of begeleidings
groepen.

De bijeenkomsten worden vormgegeven rondom
een thema en de drie eerder genoemde gebieden
in de mens. Hierbij vindt informatie-uitwisseling
plaats worden er tips gegeven en is er ruimte voor
persoonlijke vormgeving door middel van kunst
zinnige oefeningen en meditatie. We gebruiken
dagboeken voor innerlijke reflectie.
Met de ervaringen die je opdoet in de oefeningen
is het de bedoeling meer in je eigen kracht te
komen om van daaruit langzaam aan een nieuw
begin te bouwen.
‘Neem mijn handen en leid mij voort’.
Omgaan met verlies, een nieuw begin
“Op reis door een land waar je de weg niet kent”

Onlangs is er een begeleidingsgroep ‘Omgaan
met verlies’ in het gezondheidscentrum ATL
gestart. Deze groep is bedoeld voor mensen die
een verlies hebben meegemaakt en de mogelijk
heden willen onderzoeken om het verlies een
plek te kunnen geven op hun levenspad.
De begeleiding is in handen van Liesbeth Borg,
kunstzinnig therapeut in het ATL en Lilian de Rek,
begeleider bij zingeving en levensvragen.
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Cursussen
In het najaar start er bij voldoende aanmeldingen
weer een begeleidingsgroep om verlies in je leven
een plek te geven.
De 8 bijeenkomsten worden vormgegeven
rondom een thema, waarbij informatie-uitwisse
ling zal plaatsvinden en er ruimte zal zijn voor
persoonlijke vormgeving door middel van kunst
zinnige oefeningen en meditatie.
Voorafgaand aan deelname zal er een kennisma
kingsgesprek plaatsvinden.
De groep zal bestaan uit maximaal 8 deelnemers.
Voor deelname aan de groep is er eerst een
individueel kennismakingsgesprek en aan het
eind van de periode een evaluatiegesprek.
Tijd en Plaats:
De bijeenkomsten duren van 10.00u – 13.00u en
vinden plaats op de dinsdagen in het ATL.
Opgave:
Bij de assistentes van het ATL,
tel.: 071- 512 16 41, keuze 4 of
mail: administratie@atl-leiden.nl
Begeleiding:
Liesbeth Borg, kunstzinnig therapeut, POH-ggz en
mindfulness trainer
Lilian de Rek, begeleider in levensvragen

Afscheid en tot ziens!
Mindfulness training door Liesbeth Borg,
kunstzinnig therapeute
In september start er weer een nieuwe training op
de dinsdagavonden.
Data:
16, 23 en 30 september
7, 14 en 28 oktober
4 en 11 november
U kunt zich hier voor opgeven:
Bij de assistentes van het ATL,
tel.: 071- 512 16 41, keuze 4 of
mail: administratie@atl-leiden.nl

Eén maart 2014 was een heel bijzondere dag voor
mij. Na tien jaar kwam er een einde aan het
werk-contract met de Maatschap van het ATL.
Dat betekent dat ik niet meer in de fysioruimtes
van het pand aan de Rijn en Schiekade ben om u
ritmische inwrijvingen uit de uitwendige therapie
te geven.
Enthousiast stapte ik 10 jaar geleden het pand
binnen. Op wisselende dagen en avonden heb ik
gewerkt en u ontmoet. Genoten van kinderen en
volwassenen: ieder met een bijzonder verhaal en
vraag. Daaruit zijn vele bijzondere contacten
ontstaan: u vroeg mij mee te kijken bij de opvoe
ding van uw kinderen, bij ernstige ziekte of niet
begrepen symptomen, u nam mij mee in de
verzorging in de laatste levensfase van uw
dierbaren, in de begeleiding van rouw, in de
verzorging van een dementerende echtgenoot, in
de aansterking bij chemotherapie en radiotherapie
of in uw zoektocht naar passende kruidengenees
middelen, wikkels en zelfzorg.
Omdat de werkdag de laatste jaren steeds leger
werd gaf dat een onbestemd gevoel en vroeg om
heroriëntatie. Dat betekent dat ik niet meer op de
Rijn en Schiekade te vinden ben, maar wel op
mijn praktijk Sherpa aan de Weipoortseweg te
Zoeterwoude waar ik trouw deze uitwendige
therapie uitvoer.
Van mijn collega’s heb ik inmiddels afscheid
genomen en voorzien van een heerlijke hartjes
kruik.
Op deze plek wil ik alle patiënten hartelijk
danken voor de openheid waarmee u deze
onbekende behandeling bent ingestapt en het
vertrouwen dat u mij schonk.
Een hartelijke groet,
Toke Bezuijen
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Interview met met Michiel Schilhorn van Veen
Adri Staats, bestuurslid VOAG
Michiel Schilhorn van Veen is sinds 2009
verbonden aan het ATL als psycholoog. In de serie
van kleine interviews met medewerkers van ATL
was hij nog niet aan de beurt geweest.

Wat was je eerste contact met de antroposofie?
“ Eigenlijk was dat toen ik heel jong was.
Mijn oma had last van haar rug en werd toen
opgenomen in de Rudolf Steiner kliniek in Den
Haag. Toen ik als 8 jarige op bezoek bij haar
kwam maakte het gebouw met zijn ronde hoeken
en die pasteltinten grote indruk. Ik ben altijd
geïnteresseerd geweest in spiritualiteit maar ben
toch niet op de Vrije School geweest. Ik ben in
Leiden psychologie gaan studeren. En na mijn
afstuderen zijn mijn vriendin en ik op de
Haagweg gaan wonen en zij heeft zich als patiënt
aangemeld bij het ATL. Toen er een vacature
ontstond voor een psycholoog zei mijn vriendin,
‘dat is iets voor jou’ en heb ik mijn interesse laten
blijken. Na het gesprek met de artsen kon ik snel
aan de slag. Ik werk nu 2 dagen per week voor
het ATL”.
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Wat is de meerwaarde van de psycholoog?
“Ik houd mij bezig met het menselijk gedrag en ik
onderscheid in mijn werk 2 functies, de psychodi
agnostiek en de behandeling. Ik neem tests af om
te kijken wat er bijvoorbeeld met een kind aan de
hand is. Ik bemiddel en geef adviezen aan ouders
zodat het voor alle partijen makkelijker wordt met
elkaar om te gaan. Er kan een terugkoppeling zijn
naar de arts voor medicatie of een verwijzing naar
een gesprekstherapeut of naar een kunstzinnige
therapeut”.

Wat is de meerwaarde van de antroposofie
hierbij ?
“Ik vind het mensbeeld in de antroposofie heel
nuttig. Als gedragspsycholoog maak ik wel
verschil tussen lichaam en geest. In de moderne
neuropsychologie is er een trend meer waarde te
hechten aan het fysieke en eigenlijk vind ik dat
een verwerpelijke ontwikkeling. De mens lijkt
gereduceerd te worden tot een mechaniekje. Wat
Swaab hierover zegt in zijn boek, ‘We zijn ons
brein’ daar ben ik het totaal mee oneens. Binnen
ATL bestuderen we op dit moment de occulte
fysiologie van Steiner en dat spreekt mij aan.
We zijn meer dan ons brein. In september ga
ik in Zeist de basisopleiding volgen van de
antroposofische gezondheidszorg, daarna ga ik
naar een meer specifieke opleiding”.

In dit nummer van de Nieuwsbrief wordt
aandacht besteed aan hart en ritme. Kun je daar
iets over zeggen?
“ Ik weet weinig over het hart, behalve natuurlijk
dat stoornissen aan het hart invloed hebben op de
geest. Problemen bij kinderen ontstaan vaak
wanneer ze te weinig regelmaat hebben. Het is
een beetje ouderwets maar rust, reinheid en
regelmaat zijn ongelofelijk belangrijk. In het gezin
gezamenlijk eten, vaste tijd naar bed gaan en ook
op vaste tijd huiswerk te maken geeft aan kinde
ren structuur, anders raken ze ontregeld”.

Kun je iets zeggen over de toekomst van de
gezondheidszorg ?
“De huidige ontwikkeling vind ik zorgelijk.
De overheveling van zo’n complexe zaak als
jeugdzorg naar de gemeentes vind ik riskant.
Over het algemeen zijn de gemeentes daarvoor
te klein en gaan dan ook op dit terrein fusies aan.
Leiden heeft zich bijvoorbeeld aangesloten bij een
groot verband in Rijnland. De vraag is dan toch
weer of daarmee de grootschaligheid weer
terugkeert”.

Tenslotte:
“In de afgelopen tijd heb ik de meerwaarde van
het ATL ervaren. Ik kan mij helemaal vinden in de
holistische kijk op de mens. We hebben wekelijks
een bespreking waar artsen en therapeuten aan
deelnemen waarbij de patiënten aan de orde
komen, maar waar we ook spreken over literatuur
en wat ons inspireert”.
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Nieuwe huisarts in opleiding

Nieuwe huisarts

Nieuwe huisarts
Een andere taak was om huisartsen in de stad te
bezoeken om hun portfolio voor hun huisarts
registratie te bespreken, wat boeiende gesprekken
opleverde.
Waarom ben ik antroposofisch arts? Gedurende
mijn studie in Utrecht zocht ik naar een verrijking
van de wetenschappelijk benadering in de genees
kunde. Antroposofisch geneeskunde raakt mijn
hart en creëert mogelijkheden voor arts en patiënt
om zich met de zelf genezende mogelijkheden in
ons zelf en de omringende natuur te verbinden.

Ik ben Amita Sandhu en ik ben derdejaars huisarts
in opleiding in Leiden. Ik zal komende jaar
werkzaam zijn in het ATL onder begeleiding van
dokter Janssen . Ik heb mijn studie geneeskunde
eind 2011 afgerond en wist meteen dat ik huisarts
wilde worden. Ik heb toen gesolliciteerd en ben
ook meteen aangenomen voor de opleiding.
Ik heb in mijn eerste jaar stage gelopen bij een
kleine huisartsenpraktijk in Leiden en daarna
GGZ stage gedaan in Alphen aan den Rijn bij de
afdeling Ouderenpsychiatrie. De verpleeghuis
stage heb ik in LUMC gedaan op de afdeling
Ouderengeneeskunde. Afgelopen 6 maanden heb
ik op de SEH van Haga Ziekenhuis in Den Haag
gewerkt, heb daar veel klinische ervaring opge
daan. Ik woon in Leiden, ben getrouwd en heb
een dochtertje van 14 maanden oud. Mijn
hobbies zijn muziek luisteren, films kijken,
tekenen, dansen en knuffelen met mijn dochter.
Ik hoop met veel plezier hier komende maanden
te werken en hoop veel te leren over het huisart
senvak.
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Vanaf mei ben ik (Bas van der Horst) als huisarts
werkzaam in het ATL in de praktijk van dokter
Alkema. Alhoewel ik voornamelijk als regulier
huisarts zal werken heb ik wel affiniteit met de
antroposofie. Ik heb alle Vrije school jaren
doorlopen in Zoetermeer, Leiden en Den Haag
en heb ook tijdens mijn opleiding tot huisarts
gewerkt in de antroposofische Lievegoed kliniek.
Voorafgaand aan mijn opleiding tot huisarts heb ik
gewerkt op de kindergeneeskunde en later als
poortarts op de spoedeisende hulp. Ik werk nu
bijna 2 jaar als huisarts en werk naast mijn dagen
op het ATL ook 2 dagen in een praktijk in
Hierden. Als huisarts gaat mijn affiniteit met name
uit naar psychosomatiek, kindergeneeskunde en
het doen van kleine ingrepen. Verder woon ik
samen met mijn vriendin in Soest. In mijn vrije
tijd houd ik mij bezig met squash, skiën, buiten
sporten en lezen. Verder kook ik graag en vind ik
het erg fijn om in de tuin te werken. Ik hoop u
binnenkort in de spreekkamer te ontmoeten!

Sinds 2 weken werk ik (Marga van den Eijnden)
als waarnemer in de praktijk , voornamelijk op
maandagavond en donderdagmiddag in de
praktijk van dokter Alkema.
Als mensen me horen spreken vragen ze, waar
kom je vandaan?, want mijn zachte ‘G’ verraad:
een zuidelijke afkomst. Ik ben in Brabant geboren
en getogen maar ik kom net na 22 jaar uit
Schotland. Daar heb ik met veel plezier gewerkt
als antroposofisch huisarts in Camphill Medical
Practice in Aberdeen. Dit is een praktijk waar we
met verschillende artsen en therapeuten samen
werkten. We zagen de plaatselijke patiënten,
de bewoners van de verschillende Camphill
gemeenschappen en zorgden ook voor een groot
bejaardenhuis. Mensen komen vanuit heel
Schotland voor aanvullende Antroposofische zorg,
want dit is de enige praktijk.
Camphill is een internationale organisatie waar
mensen met een zorgvraag samenwonen met de
medewerkers.

Nu we in Leiden wonen is het voor mij een
boeiende mogelijkheid om op het ATL met de
patiënten, artsen en therapeuten team samen te
werken.

Nieuw bestuurslid VOAG
Het VOAG-bestuur is verheugd dat zij
Lida Jansen bereid heeft gevonden om
toe te treden als bestuurslid.
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Het antroposofisch Kinderspreekuur
Bart Janssen, huisarts
Judy van den Berg, diëtiste
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 biolo
gisch dynamische gezichtspunten. De verzorging
vanuit natuurproducten.
Vervolgens gaat u naar Bart Janssen, de huisarts.
Hij onderzoekt de kinderen, registreert de ontwik
keling, vraagt naar de ouders en geeft de vac
cinaties.
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.

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
een 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.

Tijdens de intake leggen wij U dit nog eens uit.
Het ING rekeningnummer van de VOAG is:
370 47 31. 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.

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 is
jaarlijks 45 euro en het streefbedrag is 55 euro per
gezin (voor alleenstaanden is dit resp. 25 euro en
30 euro) . Voor de mensen met een uitkering is
een lager bedrag bespreekbaar.

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.
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Vereniging

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
voorkomende 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 donderdag 		
Dinsdag, woensdag en vrijdag

08.00 - 10.30
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
onderzocht moet worden.
Wratten aanstippen zonder afspraak
Woensdag: 			
14.00 - 15.00
Andere dagen op afspraak:
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

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
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Twee acceptgirokaarten
Ieder jaar, in januari 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 solidariteitsfonds willen
schenken.
Verenigingsjaar 2014 loopt van 1-1-2014 tot en met
31-12-2014. 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
aanmoedigen een schenkbijdrage in het
solidariteitsfonds te storten.
Wanneer u gekozen heeft om patiënt te zijn bij het
Therapeuticum, is een aanvullende verzekering
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.
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Lidmaatschap VOAG
per jaar

Mandaten en
mandaathouders

alleenstaande
minimaal € 25
streefbedrag € 30

Nieuwsbrief
Liesbeth Borg
Adri Staats
Judy van den Berg
Tromp de Vries

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
Lida Jansen

Wachtkamers
Sanatha Busch
Judy van den Berg
Petra Alkema - de Jong
Cursussen/lezingen
Adri Staats
Harco Alkema
Bart Janssen

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

Solidariteitsfonds
Liesbeth Borg
Petra Alkema - de Jong
Johan Halverhout
Colofon
Kinderspreekuur
Bart Janssen
Judy van den Berg
Website
Petra Alkema - de Jong
Petra Jongbloed
Johan Halverhout
Kwaliteitsbeleid
Petra Alkema - de Jong
Tromp de Vries
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Drukker, Sparta
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