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Hart en Preventie

Voorwoord
In deze laatste Nieuwsbrief van het jaar wordt
bijzondere aandacht besteed aan het hart.
In medische zin is het hart een uiterst belangrijk
orgaan, we kunnen er niet buiten. Het is van
belang dat we dat hart koesteren zo u kunt lezen.
Ook anderszins is het hart essentieel en eigenlijk is
het een begrip waar alles in het leven om draait.
In ons taalgebruik komt dat ook naar voren,
in spreekwoorden en gezegden, van hartstochtelijk
liefhebben tot met hart en ziel iets doen.
We doen elkaar ook vaak de hartelijke groeten
want we hebben het dan goed met elkaar voor.
Bijzonder is dat u in dit nummer ook een
ingezonden brief aantreft en wel van Pien
Lambermont. Het is een commentaar op een
eerder gegeven interview van Michiel Schilhorn
over hetgeen per 1 januari in de jeugdzorg gaat
veranderen. Wij zijn verheugd over een dergelijke
reactie, want hieruit blijkt dat de Nieuwsbrief goed
gelezen wordt.
Daarnaast treft u nog meer artikelen aan waarvan
we hopen dat ze aansluiten bij uw belangstelling.
Graag wens ik u vanuit mijn hart Goede feestdagen
toe en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.
Johan Halverhout, voorzitter VOAG
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Nieuwe huisarts in opleiding
		Hedwig Roest-Veldt

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 gezondheidscentrum. Daarnaast hebben
de huisartsen regelmatig 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 bij de praktijk
houdende artsen. 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 arts
geconsulteerd kan worden tijdens het spreekuur.
Voor antroposofische consulten wordt u natuurlijk
alleen door antroposofisch huisartsen gezien,
maar dit kan dan soms wel enige wachttijd
vergen.

Het Antroposofisch Kinderspreekuur

30 Vereniging Ondersteuning Antroposofische
		Geneeskunde (VOAG)

18 Vormtekenen en het hart
		Sabine de Raaf
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Aankondiging GeZZond Check / Preventie Check 2015

Het Elektronisch Patiëntendossier en het Antroposofisch Therapeuticum

Het is ook in 2015 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.

In deze nieuwsbrief treft u een toestemmingsbrief
voor het Elektronisch Patiënten Dossier aan.
Wij hopen dat u deze toestemming wilt geven.

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

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.
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.

Wij denken dat het risico op gezondheidsschade
door niet goed geïnformeerde behandelaars niet
opweegt tegen het minimale risico op aantasting
van de privacy bij deze extreem beveiligde
communicatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
website www.vzvz.nl.
Levert u het formulier in op het ATL, Rijn en
Schiekade 16, 2311 AK Leiden?
Harco Alkema en Bart Janssen, huisartsen ATL

Wat er gebeurt is dat uw BSN nummer
opgenomen wordt in een database van
patiënten die toestemming geven voor
uitwisseling van medische gegevens.
Deze database is alleen toegankelijk voor:
• 		Artsen die op dat moment ook uw
behandelaar zijn. En dan alleen als deze
artsen ook geregistreerd zijn en gebruik
maken van een beveiligingspas met pincode
en alleen voor zover dit voor het medisch
handelen noodzakelijk is.

• 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.

* Mocht u in 2013 / 2014 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.

• 		Apothekers alleen als die medicatie aan u
leveren. En dan alleen als deze apothekers
ook geregistreerd zijn en ter controle op
contra indicaties met uw eventueel andere
medicatie.
De medische gegevens zijn dus niet
toegankelijk voor bijvoorbeeld verpleegkundigen,
psychologen, bedrijfsartsen en verzekeraars!!
Er wordt uitsluitend een relevante
samenvatting ter inzage aangeboden die
bestaat uit de zogenaamde probleemlijst
(belangrijke aandoeningen), medicatiegebruik,
allergieën en de laatste vijf consulten.

Informatie kunt u verkrijgen bij Petra Alkema-de Jong via ons email adres:
administratie@atl-leiden.nl.
4
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Onderzoek antibiotica bij kinderen
De praktijk van Harco Alkema doet mee aan het
RAAK onderzoek, Rationeel Antibioticabeleid
Kinderen.
Het UMC Utrecht onderzoekt het verstandig
voorschrijven van antibiotica aan kinderen tot
18 jaar met een luchtweginfectie. De artsen
kunnen ouders vragen deel te nemen aan dit
medisch wetenschappelijk onderzoek.
Achtergrond
Luchtweginfecties zijn de meest voorkomende
reden waarom kinderen de huisarts bezoeken.
Het RAAK onderzoek bekijkt of huisartsen,
na het volgen van een internetscholing en
het gebruik van informatie voor ouders,
gerichter antibiotica voorschrijven aan kinderen
met een luchtweginfectie. De helft van de
deelnemende huisartsen heeft deze scholing
gevolgd en informatiemateriaal ontvangen,
de andere helft niet (de controlegroep).
Wij behoren tot de helft die de scholing
heeft gehad.
Wat wordt er van u verwacht?
U wordt gevraagd een dagboek bij te houden
over de klachten van uw kind en enkele vragen te
beantwoorden over de (medische) zorg voor uw
kind. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit
onderzoek
Deelname aan dit onderzoek heeft geen gevolgen
voor de behandeling van uw kind. Er zijn voor
uw kind geen nadelen en ook geen klinische
voordelen te verwachten.
Aan u wordt een tijdsinvestering gevraagd voor
het invullen van het dagboek. Dit kan nuttige
gegevens opleveren voor de behandeling van
luchtweginfecties van kinderen.
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Wilt u verder nog iets weten?
Als u vragen of opmerkingen heeft over het
onderzoek kunt u contact opnemen met:
Harco Alkema of
Anne Dekker, onderzoeker RAAK onderzoek
tel: 088 755 14 70 / 06 33 17 56 96
e-mail: raak@umcutrecht.nl

Nacht-stilte
Stil, wees stil: op zilvren voeten

Schrijdt de stilte door den nacht,
Stilte die der goden groeten

Overbrengt naar lage wacht . . .
Wat niet ziel tot ziel kon spreken
Door der dagen ijl gegons,

Spreekt uit overluchtsche streken,
Klaar als ster in licht zoû breken,
Zonder smet van taal of teeken
God in elk van ons.

P.C. Boutens Uit: Vergeten liedjes (1909)
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De verwarring over preventie
en vroeg diagnostiek

Preventie in de herfst en wintermaanden

Harco Alkema, huisarts

Bart Janssen, huisarts

Preventie is hot in de gezondheidszorg en we
doen er van alles aan. Uitstrijkjes maken,
borstonderzoek met mammografieën, bloeddruk
verlagen, cholesterol verlagen, darmonderzoeken
enzovoort.

Nu de koude en vaak vochtige maanden weer
aangebroken zijn moeten wij ons wapenen tegen
afkoeling (kouvatten). De warme en droge
zomermaanden juli en augustus zorgen ervoor
dat het lichaam met warmte en licht doortrokken
wordt. Licht en warmte voeden de weerstand en
brengt de vitamine D-waarden in het bloed weer
op een gezond niveau. Vitamine D wordt onder
invloed van het zonlicht aangemaakt in de huid.
Het zorgt voor een gezonde afweer. Vitamine D is
verinnerlijkte zonnekracht.
Helaas vinden wij in de huisartsenpraktijk vaak
veel te lage vitamine D-waarden in het bloed.
Dit komt denk ik, omdat we te vaak binnen zijn
(achter een beeldscherm).

Maar klopt het wel dat we dat allemaal preventie
noemen.
Er zit niets preventiefs aan het laten maken van
uitstrijkjes of een mammografie of darmonderzoek op kanker. Er wordt namelijk helemaal niet
voorkomen dat kwaadaardige aandoeningen
ontstaan. Het is vroeg diagnostiek die natuurlijk
de prognose wel verbetert maar die voorbij gaat
aan de werkelijke oorzaak van het ontstaan van
een kwaadaardige aandoening, die in een falend
immuunsysteem gezocht kan worden.
Ook het medicamenteus verlagen van bloeddruk
en cholesterol is niet een preventie. Het is een
risicoreductie, het maakt de kans dat een hart en
vaatziekte ontstaat weliswaar kleiner maar gaat
ook voorbij aan de oorzaken van het ontstaan van
hoge bloeddruk. Die kunnen gezocht worden in
overgewicht en bewegingsarmoede, verkeerde
eetgewoonten en chaotisch levensritme.
Om vroeg diagnostiek en risicoreductie nu
preventie te noemen geeft het gevaar van
een vlucht in de medische technologie.
Daarmee kunnen we (wij, artsen) gemakkelijk
voorbij gaan aan wat werkelijk nodig is voor een
goede gezondheid: Zorg en aandacht voor wat bij
ons hoort (en wat niet) en bij ons past op onze
ontwikkelingsweg hier op aarde.
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Vitamine D-inname in de herfst en wintermaanden kan dus een optie zijn om met een gezonde
afweer de winter door te komen.
Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden.
Warme kleding (wol en zijde) voorkomt afkoeling.
De kalkzouten van Weleda zijn erg goed voor
de weerstand voor jonge kinderen en zwangere
vrouwen maar ook voor oudere kinderen en
volwassenen met steeds terugkerende
luchtweginfecties.
De ochtendkalk bevat kalk (calcium) in een
verbinding met fosfor. Kalk geeft stevigheid en
maakt zichtbaar.
Fosfor heeft licht in zich en helpt bij het wakker
worden. De ochtendkalk helpt zo om te aarden.
De avondkalk bestaat uit kalk van de oesters
(conchae) en schors van de eik. Oesterkalk werkt
begrenzend en structurerend.

Eikenschors bevat 90% kalk en heeft omdat
het looizuur bevat een samentrekkende werking.
Avondkalk helpt bij het naar binnen keren.
Naar binnen richten van de aandacht werkt
rustgevend en helpt bij het inslapen.
Avondkalk heeft daarnaast een opbouw-ondersteunende werking die in het lichaam in de nacht
werkzaam is.
Beide middelen werken op het bioritme:
s ochtends makkelijker wakker worden en
s avonds hulp bij inslapen.
Calcium en conchae werken ook herstellend bij
verkoudheden, hooikoorts, galbulten en ontstoken
eczeem.

Als laatste middel voor de wintertijd: fragaria
urtica comp (anaemodoron). Een plantaardig
middel dat samengesteld is uit bosaardbei,
grote brandnetel, honing en rietsuiker.
De bosaardbei is rijk aan ijzer en kiezel.
De grote brandnetel bevat naast ijzer ook zwavel.
Zwavel activeert de stofwisseling.
Anaemodoron is aansterkend bij vermoeidheid
en is geschikt voor de wat bleke, transparante
kinderen met verminderde eetlust.
Ik vergeet bijna de sleedoorn: als elixer,
met veel levenskracht, na ziekte, om het herstel
te bevorderen.
Daarnaast is natuurlijk gezonde voeding met veel
vruchten en groenten belangrijk.

Kiezel (Silicea) heeft een structuur
ondersteunende werking
Kwarts - bergkristal (Quarz) heeft daarnaast
een lichtkwaliteit.
Kiezel werkt versterkend op de huid,
nagels en haren.
Kwarts vooral op de zintuigen en hersenen.
Beide kunnen ook ingezet worden om
winterverkoudheden, ontstekingen van
de bijholten en griep te bestrijden.
Ferrum sidereum (meteorijzer).
Dit is ijzer wat uit de op aarde gevallen
meteorieten wordt gewonnen.
Het is kosmisch ijzer en werkt op het
afweersysteem maar eigenlijk ook op de
persoonlijkheid. Het kan er voor zorgen dat we
beter met het lichaam verbinden, waardoor we
ons sterker en wilskrachtiger voelen. Het werkt
tegen moeheid.
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Luisteren naar de stilte van ons hart
Mirthe Duindam, spraaktherapeute
In deze donkere dagen voor Kerstmis past het om
regelmatig onze aandacht naar binnen te keren en
te luisteren naar de stilte in ons hart. Wij moeten
er veel moeite voor doen om innerlijk helemaal
stil te kunnen worden. De drukte buiten ons,
maar ook de drukte en onrust in ons belemmeren
dat. Zo kost het opzoeken van de rust en de
innerlijke voorbereiding op het kerstfeest in de
adventstijd ons ook veel moeite door alle extra
drukte en bezigheden in de decembermaand.

Het hart gedijt het beste in rust en stilte.
Door stress en hevige emoties wordt het hart
voortdurend aangevallen en kan het zijn werk
moeilijk in vrijheid en rust voltrekken.
Wanneer dit in periodes gebeurt en er daarnaast
voldoende rust is, dan kan het hart dit opvangen
en heeft het tijd om weer te herstellen.
Wanneer deze toestand echter te lang voortduurt
zonder rustpauze, dan kunnen er allerlei klachten
ontstaan. Het is dus belangrijk om het hart
voldoende rustmomenten te geven en
daarmee jezelf.
Het regelmatig naar binnen keren, rustig ademend
naar je hart en je daar innerlijk te proberen te
openen door een liefdevolle aandacht zonder
forceren, geeft een verbinding met je hart en
daarmee met je eigen innerlijke kern. Het is als
het ware een naar binnen luisteren en je daardoor
openen voor wat er is. Meestal worden we geheel
vervuld door gedachten in het dagelijks leven.
Door deze gedachten voor even los te laten en
ons helemaal te richten op de ademhaling en
10
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ons hart, kunnen we ons hart weer ruimte geven
en liefde en eenheid in onszelf gaan ervaren.
Positieve gevoelens van liefde en dankbaarheid
geven rust en verbinden vanuit ons middengebied
de gedachten en emoties met elkaar. Het hart
wordt dan het bemiddelende middelpunt,
in plaats van het hoofd of de emoties.
Dit doet ons en ons hart goed.
Hoe kan in de spraaktherapie een gezonde
verhouding gezocht worden tot het hart ofwel
het middengebied?
Door het met aandacht je verbinden met de
klanken en die tot leven te wekken door de
ademstroom, verbind je je meer met jezelf en je
hartekrachten. Het element van overgave aan de
stroom wordt geoefend met de klank L.
Je komt in een warm stromen. Deze stroom kan
verbinding geven. De klinkers A, E, I , O en Oe in
samenhang met de L kan het innerlijk ontspannen
en de ziel tot stromen brengen. De klinkers
hangen samen met de ziel, datgene wat je van
binnen naar buiten belevend uitspreekt.
Deze klinkerstroom ruimte gevend, zorgt ervoor
dat je zelf innerlijk weer ruimte kan ervaren en
dieper kan ademen.
Laten wij luisteren
naar de stilte in ons hart
Die fluistert
het lied der vrijheid
een melodie van liefde en wijsheid.
Het even helemaal stil worden en naar binnen
keren en verwachtingsvol de kersttijd tegemoet
zien, waar het innerlijk licht en de liefde ieder
jaar weer geboren wil worden in de diepste
duisternis. Dit innerlijk licht en deze liefde kan als
een warme ster ons leven verlichten en een koers
geven voor het nieuwe jaar.
Een gevoel van rust en vrede, licht en warmte
wens ik u toe in de advent- en kersttijd.
N I E U W S BRI E F AT L & VOAG / D E C E M BE R 2 0 1 4

11

Hoge bloeddruk, aderverkalking en het werk van de praktijkverpleegkundige

Kerst en de hartekracht

Paulien Engels, praktijkverpleegkundige

Tromp de Vries, secretaris VOAG

Hier een stukje van mij, Paulien, de praktijkverpleegkundige. Ik werk nu al weer bijna 3 jaar als
praktijkverpleegkundige bij het ATL. Misschien
bent u me al eens tegengekomen op nr.16,
waar mijn spreekkamer is. Een spreekkamer met
prachtig uitzicht op de tuin, die nu zo mooi is
met herfstkleuren.
Als praktijkverpleegkundige hou ik met bezig met
de volgende chronische ziektes: diabetes, astma,
copd, hoge bloeddruk en aderverkalking.
Ook bezoek ik ouderen thuis die niet meer zo
makkelijk naar de praktijk kunnen komen.
Dit alles doe ik in opdracht van de artsen en in
samenspraak met de mensen die deze ziektes
hebben. Ik krijg hiervoor ondersteuning van een
overkoepelende zorgorganisatie, die protocollen
maakt, bijscholingen verzorgt en die overleg
organiseert tussen de Leidse huisartsen, de 3
ziekenhuizen uit de regio en de zorgverzekeraars.
Deze nieuwsbrief gaat over hart- en vaatziekten,
en hoge bloeddruk heeft hier alles mee te maken.
Door de hoge bloeddruk moet het hart immers
veel harder pompen dan normaal en “slijt” hij
daardoor sneller. Ook de bloedvaten kunnen
lijden onder deze hoge druk. Vaatverkalking kan
optreden als het cholesterolgehalte te hoog is:
het cholesterol gaat in de vaatwand zitten en in
een later stadium verkalkt dit cholesterol.
Hierdoor kunnen belangrijke bloedvaten dicht
gaan zitten. Berucht is het dichtslibben van de
kransslagaders die onze hartspier van zuurstof
voorzien. Dichtzittende aders in het been
kunnen pijnklachten veroorzaken bij het lopen,
dat is wel bekend als “etalagebenen”. Op mijn
spreekuur meet ik uw bloeddruk, bekijken we uw
cholesterol gehalte en kunnen we samen eens
kijken hoe u de kans op hart- en vaatziekten zo
klein mogelijk kunt maken.
12
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U kunt van ons ook de “24-uurs bloeddrukmeter ”
lenen: deze meet gedurende 24 uur op verschillende tijden uw bloeddruk. Zo krijgt u een
compleet beeld van uw bloeddruk in de
thuissituatie, zowel thuis overdag als in uw slaap.
Deze 24-uurs meting kan heel handig zijn om te
kijken of medicatie tegen de hoge bloeddruk
wel werkt. Als u uw te hoge bloeddruk met
antroposofische medicatie en therapieën wilt
laten behandelen, dan hebben we een speciale
vragenlijst voor u. Met deze vragenlijst kan het
“type” hoge bloeddruk worden uitgezocht om zo
tot een verfijning te komen van antroposofische
medicatie en therapie.
Ook hier kan de 24-uurs bloeddrukmeter goed
van pas komen om het resultaat van de therapieën
te evalueren.
Ik hoop dat u nu iets meer weet van mijn werk op
het ATL, werk wat ik met heel veel plezier doe.

In antroposofische kringen wordt, al lang voor
het ontstaan van de Gaia – theorie (James
Lovelock, 1969), de aarde als een levend organisme
gezien. Steiner heeft op meerdere plaatsen beschreven dat ook de aarde een fysiek lichaam,
een levens- of etherlichaam en een ziel of astraal
lichaam heeft. De aarde heeft, als levend organisme, ook een ademproces. Weliswaar niet zoals
bij de mens, maar meer een in- en uitademing van
geestelijke krachten. De in- en uitademing van dit
gigantische aardeorganisme heeft een ritmisch
verloop dat op onze geografische breedte
samenvalt met de seizoenen. Vanaf eind juni vindt
er gedurende maanden een geestelijke inademing
plaats en tegen het voorjaar begint de uitademing.
Het proces van inademing vindt zijn hoogtepunt in
de maand december, waarbij de aarde al haar
geestelijke krachten vanuit de kosmos in zich heeft
opgenomen. Op dit tijdstip van het jaar, met
kerstmis, kan men zeggen: de aarde houdt haar
ziel vast. Deze inademing kan ook gekarakteriseerd
worden als een proces van verinnerlijking1. En juist
in deze periode van geestelijke verinnerlijking
kon de geboorte van de Christusdrager op aarde
plaatsvinden. In die ontwikkelingsperiode van
de mensheid nam de Christus een menselijke
gestalte aan. Men kon dus de Christus in Palestina
ontmoeten, plaatselijk kon hij door de mensen
worden waargenomen. De Romeinse keizer
daarentegen heeft hem nooit kunnen aanschouwen.
In onze tijd is het niet langer genoeg om terug te
zien op het kerstgebeuren van 2000 jaar geleden.
De mensheid ontwikkelt zich verder. Volgens
Steiner zal de wederkomst van Christus niet fysiek
plaatsvinden, maar in de etherische wereld.
Dat is de sfeer van de geestelijke wereld die het
dichtst tegen onze zintuiglijke wereld aan ligt.
Deze sfeer kan door de mensen gevonden worden

door een proces van verinnerlijking. In deze
ethersfeer vindt het nieuwe kerstgebeuren plaats.
Daar is de Christus al aanwezig. Omdat Christus
met zijn sterven zich verbonden heeft met de aarde
en het aardeorganisme een wereldomspannend
levens- of etherlichaam heeft, kan men ook
spreken van een kosmisch gebeuren. De Christus
verschijnt opnieuw aan de mensen, maar niet op
zo'n manier dat we kunnen zeggen: Hij is hier
of daar. Hij kan overal gelijktijdig zijn. In de
etherwereld hebben plaats en tijd geen betekenis.
Er zijn steeds meer mensen die gevoelig worden
voor het waarnemen in de etherische wereld.
En deze ontwikkeling zal zich de komende
eeuwen doorzetten.
Dat gaat niet zomaar, daar is nog veel werk
te verzetten. De uitdaging en het thema van deze
tijd is het maken van een verbinding tussen het
denken en het hart. Veel draait om het brein,
waarbij het hart, de zetel van karma en moraliteit,
wordt gemarginaliseerd tot een fysieke, complexe
spier. Maar het hart is nu juist het orgaan, waar wij
de relatie tussen ziel en lichaam het meest ervaren.
Hier beleven we onze verantwoordelijkheid en, als
we iets verkeerd hebben gedaan, ook onze schuld.
Het proces van verinnerlijking dat nodig is om de
Christus te kunnen ervaren kan niet los gezien
worden van onze morele ontwikkeling. Daar zijn
de hartekrachten moed en empathie voor nodig.
Twee innerlijke kwaliteiten van het hart die een
grote rol spelen bij verbindingen tussen mensen.
In feite gaat het primair om het woord van Christus,
waar wij ons allen blijvend aan kunnen ontwikkelen: "Heb uw naasten lief als uzelf".
Dat is de ultieme hartekracht: de Liefde.
1Uiteraard

is deze beweging van in- en uitademing op
het zuidelijk halfrond tegengesteld aan de onze
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Leren gezonde keuzes te maken ter preventie van ziekte
Judy van den Berg, diëtiste

Voorbeelden van deze strategie zijn: ‘als ik langs
een bakker kom kijk ik niet naar het lekkers in de
etalage’ of ‘als ik me verveel, blijf ik weg uit de
keuken’. Om te werken aan deze strategie kan een
snackdagboekje een goede support zijn. De items
om bij te houden zijn: waar was je – met wie was
je – wat voor gevoel had je – had je echt trek.
Deze strategie is niet op een feestje met veel eten
te gebruiken, dan kan een andere strategie
(zie verderop worden gekozen)

Ik kan als diëtist in deze nieuwsbrief over hart en
preventie schrijven over wat allemaal goed is om te eten
om te voorkomen klachten te krijgen of ziek te worden,
ik wil echter graag iets op papier zetten over hoe mensen
zichzelf er toe kunnen brengen om gezonde(re) keuzes
te maken. Mensen weten vaak wel wat beter is om te
doen, maar het lukt niet zo maar om verstandige keuzes
te maken. Ons denken kan ons helpen om er achter te
komen wat gezond is, maar onze gedachten kunnen ons
ook enorm belemmeren om tot gezonde keuzes te
komen (de bekende gemakzuchtige gedachten bijvoorbeeld). Ik adviseer mensen vaak om na te gaan of de
gedachten die zij hebben belemmerend zijn of helpend
zijn bij het maken van gezonde keuzes qua eten en
beweging. Gezond eten vergt veel zelfregulatie.
Zelfregulatie is alles wat mensen zelf kunnen doen om
hun gedachten, gevoelens en gedrag zo te sturen dat hun
persoonlijke doelen (bijvoorbeeld gezond eten,
meer bewegen of op gewicht blijven) behaald kunnen
worden. Ik was onlangs op een congres voor werkers in
de gezondheidszorg met de titel ‘Jong geleerd is oud
gedaan’. Bruikbare informatie die ik hier kreeg over
zelfregulatie wil ik graag opnemen in dit artikel.
Op het congres waren er presentaties aan de hand
van een groot onderzoek* welke strategieën mensen
(kunnen) gebruiken om niet aan alle verleidingen in
de voedselrijke omgeving waarin wij ons bevinden
toe te geven. In een boekje zijn deze onderzoeken
gepubliceerd, de titel van dit boekje is ‘Fluitend door
de chocoladefabriek’. Wie weet zit er voor U een tip bij.
Hierbij 3 van de 6 zelfregulatie-strategieën die in dit
boekje genoemd worden:
•

Verleidingen vermijden → vermijden van
voedselverleidingen is een actieve strategie,
in tegenstelling tot gewoon doen alsof er niks aan
de hand is en hopen dat je jezelf kunt inhouden.
Hiertoe is het van belang te weten in welke
situaties de verleiding invloed heeft op het gedrag.

14
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•

Van voornemen naar actie: doelen en regels →
‘ik wil gezonder leven’ is een veel te vaag doel.
Als haalbare doelen zijn geformuleerd die helder
en meetbaar zijn én de regels duidelijk zijn
gemaakt hoe deze doelen te bereiken zijn is de
kans van slagen groot. In mijn praktijk blijkt dat dit
gaat met vallen en opstaan, het is een proces met
een ontwikkeling van steeds minder hard vallen en
sneller opstaan…totdat de regels routine zijn
geworden (vaak duurt dit 6 weken).
Voorbeelden van regels zijn: ‘maximaal 2 keer per
maand pizza als avondeten’, ‘ik eet maar 1 snoepje
per dag’, ‘ik eet 2 stuks fruit en enkele noten om
15.00 uur’. Uit onderzoek blijkt dat het averechts
werkt als wij een doel als volgt formuleren

‘ik ga geen chocolade eten deze week’;
de aandacht is dan gericht op iets dat niet mag,
dan worden de gedachten vaak juist beheerst door
chocolade. Een zogenaamd ‘vervangingsdoel’ kan
wel werken: ‘als ik zin heb in chocolade, neem ik
in plaats daarvan een appel’.
•

Gewoon nee zeggen: onderdrukken. Dit is een
strategie die veel inzet en wilskracht vergt en deze
kan maar af en toe en kort worden ingezet.
Bijvoorbeeld in situaties als een feestje met veel
eten. Daarna moet de wilskracht weer herstellen.
Hoeveel wilskracht er wordt verbruikt en hoeveel
wilskracht iemand heeft, verschilt per persoon.
Het is wel zo dat iedereen zijn wilskracht om
ongewenste gedachten en impulsen beter in toom
te houden met training sterker kan maken.
Genoemde training in deze brochure lijkt
verrassend veel op een typisch antroposofische
oefening, de wilsoefening.
Doe bijvoorbeeld elke dag een paar minuten iets
wat je eigenlijk niet zo leuk vindt en houdt dat een
paar weken vol. Het idee achter deze herhaalde
training van wilskracht is dat je eraan gewend
raakt dingen te doen die niet overeen komen met
je neigingen. Op die manier leer je lastige
verlangens te weerstaan en kun je langer iets doen
wat je eigenlijk niet wilt!! Als een kind het niet
leuk vindt zijn kamer op te ruimen, helpt het om
elke dag vijf minuutjes op te ruimen. Op deze
manier wordt opruimen een gewoonte die niet zo
veel energie kost.

* Europees onderzoeksproject Tempest
In mijn praktijk heb ik een aantal weken een stagiaire
begeleid, haar heb ik gevraagd een informatie te verzamelen
over het nut van buiten bewegen om de wil te stimuleren om
buiten te gaan bewegen. U kunt deze informatie nalezen op
mijn website, www.eriu.nl → brochures en gepubliceerde
artikelen → Het Buiten Beweeg Plan.

DE COME-BACK VAN ROOMBOTER
Mijn meest recente bijscholing (12-11-‘14) over
cardio vasculair risico werd gegeven door een
internist van het LUMC en een diëtist die heel
duidelijk maakten dat in de toekomst de adviezen
om verzadigde vetten te vermijden gaan wijzigen.
Wéér een wijziging zal menigeen denken. Niet voor
mij, ik adviseer al sinds mijn diëtistenstudie
natuurvoeding en dus ook zuivel, roomboter en vlees
van gras-gevoerde dieren. Heel duidelijk blijkt nu
dat linolzuur dat gangbaar vee via het voer
(sojabonen en mais) binnenkrijgt wat in de zuivel
en het vlees terecht komt én de linolzuur uit
margarines ontstekingen in het lichaam bevorderen
en insuline-resistentie in de hand werken.
Ontstekingen staan aan de basis van vele ziekten als
vaatziekten en diabetes type II. Helemaal verheugd
was ik te horen dat deze internist, die gespecialiseerd
is in diabetes type II en obesitas adviseert nooit
geraffineerde voeding te gebruiken, maar pure
onbewerkte producten én dagelijks 25 gram
ongebrande noten!!! Dat advies geef ik al 10-tallen
jaren…
Beide professionals zijn betrokken bij ‘Stichting
Voeding Leeft, een nieuwe kijk op voeding’.
De hoofdactiviteit van deze stichting op dit moment is
bekend te maken dat diabetes type II omkeerbaar is.
Als mensen diabetes type II hebben is het risico op
obesitas en hart- en vaatziekten enorm verhoogt met
daarmee gepaard gaande hoge kosten voor therapie
en medicatie. Deze stichting stelt zich ten doel om de
grote invloed die voeding heeft op deze ziekten de
benadrukken i.p.v. voorschrijven van medicatie.
Sterke beperking van de geraffineerde graanproducten
en suikers, juist wel natuurlijke vetten in de vorm van
zalm en roomboter in de voeding is het belangrijkste
advies, naast bovengenoemde ‘wat wel te eten’.
Het Leidsch Dagblad (13-11-‘14) meldt deze
voedingsboodschap ook in het artikel ‘gezond leven
stopt diabetes’.
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Om te bewaren
December 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

Afspraken mogelijk op:

Praktijk open
08.00 - 17.00

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

Spoedgevallen
Tijdens praktijkuren:
Buiten praktijkuren:

071 512 16 41 keuze 1
0900 513 80 39

Afspraken maken
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 voor:
Injecties
Oren uitspuiten
Bloeddruk metingen
Hechtingen verwijderen
Reisvaccinaties
Bloedsuiker onderzoek
Urine onderzoek
ECG afnemen
Wratten aanstippen

Maandag en donderdag
Dinsdag, woensdag
en vrijdag

08.00 - 10.30
09.15 - 10.30

Laboratoriumonderzoek
Röntgenfoto’s
Uitstrijkjes
Kweken
En dergelijke

Euritmietherapeute
Manja Wodowoz - de Boon

MEDEWERKERS

Kinder- en jeugd Psycholoog
Michiel Schilhorn

Fysiotherapeutie & ritmische massage
Petra Jongbloed
Rob van Dord
Diëtiste
Judy van den Berg

Huisartsenpraktijk Janssen

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		

Medicatie door specialisten voorgeschreven
Medicatie die door specialisten wordt
voorgeschreven moet door de specialist
voorgeschreven blijven worden totdat dit
overgedragen is aan de huisarts.
Herhalingsrecepten van de specialist moeten
dan ook bij de desbetreffende specialist in
het ziekenhuis worden aangevraagd.

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
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.

Huisartsen
Harco Alkema
Bas van der Horst
Marga van den Eijden

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

Huisarts in opleiding
Hedwig Roest

Praktijkmanager
Petra Alkema - de Jong

Praktijkverpleegkundige
Paulien Engels
Praktijkondersteuning Psychische
Hulpverlening (POH – GGZ)
Liesbeth Borg
Kunstzinnig therapeut
Liesbeth Borg
Kunstzinnig kindertherapeut
Sabine de Raaf

Het thema van onze nieuwsbrief ‘Hart en Preventie’ is een actueel thema. In het Antroposofisch
therapeuticum Aurum in Zoetermeer is een mooi initiatief gestart, een cursus met een groep professionals
en mensen die hartklachten hebben. Hierbij een korte impressie.

Hartcursus in Therapeuticum Aurum te Zoetermeer
Maaike Kroese, kunstzinnig therapeut beeldend
Zoetermeer

Na 2 introductie-avonden vóór de zomer
zijn we met het hartteam van Aurum eind
september 2014 begonnen met onze hartcursus;
een pilot. Er hebben zich 10 mensen aangemeld.
De meesten hebben zelf hartklachten, maar er
zijn ook enkele partners bij. We hebben 7
donderdagavonden gepland.
Ons initiatief is ontstaan nadat we enthousiast zijn
geraakt door de “Hartschool” in Duitsland.
Daar is binnen de antroposofische gezondheidszorg in de afgelopen jaren een programma
ontwikkeld voor hartpatiënten. Dit zijn
jaarcursussen, waarbij de mensen, liefst met
partner, wekelijks naar de cursus gaan.
Wij hebben voor een andere vorm gekozen.
Compacter en korter, maar wel met alle
ingrediënten erin die we belangrijk vinden.
Ritme, bewustwording en het hervinden van
evenwicht/balans in het dagelijks leven zijn
enkele kernpunten in ons aanbod. De bedoeling
is dat de mensen zich meer bewust worden van
hun levensstijl en daarmee het hart op een
gezonde manier leren ondersteunen. De avonden
beginnen om 17.30 uur. Onder leiding van de
voedingsdeskundige helpen de mensen mee met
het bereiden van een gezonde maaltijd.
De voedingsdeskundige legt uit waarom dit of dat
gerecht goed is voor het hart en de mensen leren
het ook bereiden. Anderen dekken ondertussen
feestelijk de tafel. En dan volgt de gezamenlijke
maaltijd met de deelnemers én cursusleiders van
die avond.
16
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Na de maaltijd gaan we naar een andere ruimte
en beginnen we met het kringgesprek rondom
een thema, op een bijzondere manier geleid door
onze gesprekstherapeute. De mensen die aan het
woord zijn, krijgen de “bol” aangereikt, een
labradoriet. Door het vasthouden van de bol blijft
degene die aan het woord is beter bij zichzelf en
kiest bewuster wat hij/zij wil zeggen.
En het valt me op, dat de anderen daardoor met
meer aandacht luisteren.
Daarna volgen nog 2 andere activiteiten, met een
pauze ertussen. Zo zijn de 7 avonden gevuld met
een afwisselend programma. De artsen vertellen
inspirerend over het hart en de antroposofische
geneesmiddelen die heilzaam werken.
De muziektherapeut neemt de mensen mee in
de wereld van de klanken; ritmische zang met
instrumenten begeleid. De euritmiste brengt in
haar oefeningen aandacht voor ritme,
evenwicht en concentratie. En in het ademend
bewegen tussen bij jezelf zijn en je op de ander
richten wordt het sociale contact geoefend.
Onder leiding van de fysiotherapeute wordt op
een speelse manier geleerd om bewustzijn te
krijgen voor de eigen manier van bewegen;
een midden vinden tussen tempo en
terughouding; een rustpunt tussen voor/achter,
boven/onder en links/rechts. De kunstzinnige
activiteit brengt mensen ook in beweging, maar
nu in het gevoelsleven. In een eenvoudige
schilderoefening met blauw, geel en rood een
binnenruimte creëren en zoeken naar een
harmonische evenwicht in kleur en vorm.
Een andere keer werken we met klei;
via ritmische bewegingen tot rust komen
in de bolvorm en verstillen.

De voedingsdeskundige vertelt over de
verschillende kwaliteiten van de plant (wortel,
stengel en blad) en hoe deze op een gezonde
manier in de maaltijd verwerkt kunnen worden.
De deelnemers worden ook uitgenodigd
om thuis te experimenteren met de verschillende
gerechten. Verdeeld over de 7 avonden maken
de deelnemers dus kennis met de therapieën
en krijgen inzichten van de artsen en de
voedingsdeskundige. De gesprekken met de
“bol” vormen de rode draad in deze avonden.
Met veel plezier werken we als hartteam samen
om de avonden goed te laten verlopen. En het
lijkt dat de deelnemers ook enthousiast zijn.
Natuurlijk zijn we benieuwd naar de ervaringen.
Daarom hebben we vooraf een vragenlijst laten
invullen. En dat doen we op de laatste avond
opnieuw. In de wandelgangen hoor ik van de
mensen dat ze al een verandering in zichzelf
bemerken. En dat ze genieten van het aanbod en
de rust die deze avonden brengen. En ook dat ze
van elkaar, lotgenoten, veel leren. Kortom: het
lijkt een succes te zijn.
Voor meer informatie, ook over een
eventuele vervolgcursus, zie onze
website www.therapeuticumaurum.nl
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Vormtekenen en het hart
Sabine de Raaf, kunstzinnig kindertherapeut
Het hart wordt gezien als het ritmisch midden van
het lichaam. Zuurstofarm bloed stroomt in en met
een hartenklop wordt het voorzien van zuurstof
en stroomt het energiek weer verder. Een ritme
wat, indien gezond, dag en nacht door gaat.
Een oneindige beweging.
Een van de tekentechnieken uit de kunstzinnige
therapie is het vormtekenen.
De beweging die je maakt is aan een vorm
gekoppeld, het is een beheerste, ritmische, rustige
techniek. Vorm is in een beweging vastgezet,
vaak ook doorgaand maar op een gestructureerde
manier. Herhaling van vorm, lijn, beweging.
Een groot deel van de vormen bestaat uit een
enkele lijn, een oneindige beweging.
Aan vormtekenen begin je losjes, eerst is het
moeilijk maar hoe meer je oefent hoe netter het
gaat. Je kunt dan de vorm verinnerlijken. Als je
het eenmaal kan zal de beweging maken je een
lekker, prima gevoel geven. Je neemt de vorm op
in je lichaam, als je het beheerst kun je hem
eenvoudig losjes opzetten.
Vormtekenen: heen en weer bewegen tussen de
wakkerheid van de vorm en de herhaling van de
beweging. Wakkerheid spreekt een stukje van het
ik aan en herhaling spreekt het etherlichaam aan.

houden om de vorm te begrijpen en te gaan
beheersen. Als je hem eenmaal beheerst gaat de
beweging meer vanzelf. De ronde vormen
stromen lekker door, de hoekige delen en de
kruispunten creëren punten om even ‘stil-te-staan’
te bezinnen: hoe gaat de vorm verder.
Met kinderen gebruik ik regelmatig het
vormtekenen, om ze tot rust te brengen, om ze
een uitdaging te geven (kan steeds ingewikkelder)
en om ritme en herhaling aan te bieden.
Eenvoudige vormen zoals de lemniscaat,
ingewikkelde vormen zoals Keltisch vlechtwerk
maar ook vormen als een beer of een ander dier.

De beer gebruik ik regelmatig als dier in verhalen,
en dan komt de vormtekening ook goed van pas.
De beer letterlijk verinnerlijken. Het is een vorm
die stapsgewijs opgebouwd wordt: een beer in
een hol. Regelmatig is het lastig en komen de
kinderen zichzelf tegen. Soms ontdekken ze een
eigen vorm en mogen daar van mij mee aan de
slag. Uiteindelijk is het doel wel die ‘ingewikkelde beer’ een keer op papier te krijgen. Als dat
gelukt is zijn ze bere-trots. Vaak combineer ik
vormtekenen met vormschilderen of schilderen
over de vormtekening heen.

Schilderen met natte verf op nat papier
geeft stralende kleuren die ook het hart weer
verwarmen. De kleurenpracht die ontstaat als
rood en geel tot een vibrerend oranje mengen
bezorgt dat de kinderen er warm van worden.
Eigenlijk is vormtekenen het ritmische midden
tussen denken met het hoofd en geautomatiseerde
activiteit (als vanzelf door de hand en het lijf
gestuurd). En als het eenmaal lukt: juicht het hart.

Er bestaan simpele vormen en ingewikkelde,
regelmatig gebruik ik de metamorfose van de
vorm: van simpel (cirkel, lemniscaat), telkens een
stapje anders tot er een ingewikkelde vorm
ontstaat. Of we verzinnen een eigen vorm,
gebaseerd op een beweging, of spiegelen van
de vorm. In het voorbeeld zie je een vorm die
begonnen is met een beweging (springen)
en getransformeerd tot een ingewikkeld
vlechtwerk. Dit is een opdracht voor kinderen
tussen de 10 - 17.
Bij jongere kinderen kies ik vaker voor bestaande
vormen, of bijvoorbeeld een dier, zoals de beer
die in een veilig holletje ligt (omhulling).

Vormtekenen kan in het begin een worsteling
geven, de vorm zo op papier krijgen als je hem
wenst, vergt oefening. Op het moment dat er
geworsteld wordt kan er even een antipathie
ontstaan voor de vorm en voor de activiteit.
Als dan ineens de vorm wordt ‘begrepen’ en ‘in
de vingers’ komt slaat die antipathie om in
sympathie – het hart zwelt van liefde voor de
vorm, van enthousiasme en warmte en trots:
‘ik kan het’. Tekenen sluit aan bij het denken,
het hoofd: je moet in het begin je hoofd erbij
18
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Mindfulness training door Liesbeth Borg,
kunstzinnig therapeute

Lievegoed Samen bouwen, Samen Wonen
Sophieke Klaver, projectleider Lievegoed Samen

Pilot

In januari start er weer een nieuwe training
Mindfulness op de dinsdagavonden van
19.00 - 21.45 uur.
Data: jan: 13, 20, 27
febr: 3. 10, 17
maart: 3 en 10

Wonen

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

Wat is een Samen Wonen project?

Het afgelopen jaar hebben wij in Haarlem een eerste
bijeenkomst georganiseerd, bij de antroposofische
vereniging De Keerkring. Gevraagd is of men
belangstelling had en welke opzet men voor ogen
zou hebben. Uit deze bijeenkomst bleek dat men
niet zelf het vastgoed wil ontwikkelen. Velen vinden
de stap om zelf het traject voor huisvesting te
doorlopen als complex en langdurig. Men wil geen
verantwoordelijkheid hebben om het bouwproject
voor elkaar te krijgen, maar de aanwezigen staan
wel open om betrokken te zijn bij de ontwikkeling
van een Samen Wonen locatie en men wil graag
eigen expertise inbrengen. Samen Wonen en Samen
Bouwen.
De bijeenkomst heeft Lievegoed de rol van
initiator gebracht. Wij kunnen met onze expertise
en netwerk actief zoeken naar potentiele locaties,
mensen bijeen brengen die geïnteresseerd zijn in
een Samen Wonen project, het woonproject
ontwikkelen, financiering zoeken en beheren.
Hoe het Samen Wonen project eruit ziet blijft deels
afhankelijk van de locatie, maar zeker ook van haar
toekomstige bewoners. Het bouwtraject kost tijd,
maar het is ook een mooi en leerzaam traject.
Samen bouwen is ook Samen sterk worden.

Zorginstelling Lievegoed is gestart met een
onderzoek in Leiden met de vraag of er
belangstelling is voor een project Samen Wonen
voor jong en oud of voor senioren alleen.

Samen wonen is, volgens Lievegoed, wonen in je
eigen woning in een harmonieuze en duurzame
woonomgeving met mensen met gelijke normen en
waarden, waar ruimte is voor eigen ontplooiing,
creativiteit en persoonlijk contact.

Waarom start Lievegoed een Samen Wonen
project?
De vergrijzing en de huidige ontwikkelingen in de
ouderenzorg heeft bij Lievegoed de vraag naar
boven gebracht hoe mensen willen wonen, ook als
ze ouder worden. De zorginstelling Lievegoed stelt
in haar diagnose en behandeling de persoonlijke
benadering voorop. Samen zoeken naar je kracht en
ondersteuning geven aan je zwakke kanten. Zij doet
dit in een kleinschalige en fijne omgeving en op
antroposofische grondslag. Deze visie, als basis
voor het leveren van goede zorg en ondersteuning
aan mensen met een verslavingsprobleem,
verstandelijk of psychisch handicap, is ook van
toepassing op wonen. Samen Wonen maakt Samen
Sterk. Het plan ontstond om ook woonlocaties voor
ouderen of voor jong en oud te realiseren.
Samen Wonen maakt Samen sterk. De meeste
mensen zijn gezond, in balans en gelukkig.
Een hulpvraag ontwikkelt zich veelal plotseling
(een ongeluk, ziekte, ruzie, mantelzorg valt weg).
Vaak blijkt al ongemerkt sprake van een situatie die
de dagelijkse gang van zaken onderdruk heeft gezet.
De balans tussen de draagkracht en draaglast blijkt
verstoord. In een Samen Wonen project heeft de
omgeving meer zicht op de persoonlijke omstandigheden, kan eerder gezocht worden om de kracht te
versterken en de last te ondersteunen of te verlagen.
20
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Interesse in een Lievegoed Samen Wonen project
in Leiden?
Heeft u en/of uw vrienden, kennissen interesse,
dan gaan wij actief op zoek naar potentiele
locaties en starten we met het vormen van een
initiatiefgroep. Begin volgend jaar organiseren wij
dan een bijeenkomst om de resultaten van deze
zoektocht met u te delen. U kunt zich bij mij
aanmelden om hierover geïnformeerd te worden.
Sophieke Klaver: 06 23 35 56 65
sklaver@lievegoed.nl
www.Lievegoed.nl
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Nieuwe Jeugdwet in Leiden
Pien Lambermont, adviseur jeugd van de Adviesraad
WMO Leiden

In de nieuwsbrief ATL & VOAG van juni 2014 las
ik het interview met Michiel Schilhorn van Veen
waarin hij aangaf zich zorgen te maken over de
overheveling van de jeugdzorg naar de
gemeenten.
Ik denk daar wat anders over omdat ik vind dat de
gemeente Leiden goed geluisterd heeft naar de
ervaringsdeskundigen en hun belangenbehartigers
en de noodzakelijke veranderingen grondig heeft
voorbereid.
Wat betekent de Jeugdwet voor de
jeugdhulpverlening?
Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg voor de
jeugd helemaal ondergebracht bij de gemeente.
Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is
voor alle jongeren onder de 18 jaar, behalve als
de jongere in een gevangenis zit, of permanente
zorg nodig heeft (7 x 24 uur ) volgens de Wet
langdurige zorg (voorheen AWBZ).
De verantwoordelijkheid betekent dat de
gemeenten moeten zorgen voor een goede
kwaliteit van ondersteuning bij de jeugdzorgorganisaties en dat zij de geleverde hulpverlening
gaan betalen. De onafhankelijke indicatiestelling
via Bureau Jeugdzorg gaat verdwijnen en de
gemeenten krijgen de vrijheid de toegang tot de
hulpverlening zelf te regelen. De gemeente
vergoedt alle ambulante hulpverlening voor
100%. Aan ouders kan alleen een eigen bijdrage
opgelegd worden als hun kind in een pleeggezin
of internaat is opgenomen.
De Jeugdwet kent een ‘overgangsrecht’.
Hierdoor behouden ouders/ jeugdigen die
momenteel een indicatie voor begeleiding
hebben, tot maximaal één jaar de ondersteuning
door de hulpverleningsorganisatie die men nu
heeft.
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Hoe ziet de jeugdhulpverlening er in Leiden eruit
in 2015?
Al in 2011 heeft gemeente Leiden met de
omringende gemeenten in het samenwerkingsverband ‘Holland Rijnland’ contact gezocht met
ervaringsdeskundigen, zowel (pleeg)ouders als
jongeren en hun ondersteuners, om van hen te
horen waarmee rekening gehouden moet worden
in de beleidsvoorbereiding. Er zijn twee conferenties geweest waarin door de jeugdzorgcliënten 10
‘transformatiewensen’ zijn geformuleerd waaraan
het beleid moet gaan voldoen (zie www.jso.nl/
kennisbank ). Verder zijn vier panelgesprekken
met ervaringsdeskundigen gehouden, waarin de
gemeente de volgende drie vragen heeft gesteld:
•
•
•

Wat gaat er goed en moet behouden blijven?
Wat gaat niet goed en moet onmiddellijk
stoppen?
Wat kunnen we verbeteren in Leiden?

De belangrijkste antwoorden waren:
• de tijdrovende en bureaucratische
indicatiestelling afschaffen;
• één contactpersoon per gezin, zodat men
niet meer van het kastje naar de muur wordt 		
gestuurd;
• eigen kracht van de hulpvragers benutten, 		
zodat geen betutteling plaatsvindt maar wel
de hulp wordt verleend die nodig is om de 		
problemen op te lossen;
• één gezin één plan, zodat alle hulpverleners
van elkaar weten wie wat doet; én
• respectvolle bejegening.
Op basis van deze input en gesprekken met
jeugdhulpverleners is het beleidsplan
’Hart voor de Jeugd’ tot stand gekomen.
In de praktijk betekent dit, dat Leiden een aantal
gespecialiseerde Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s)
samenstelt, die wijkgericht gaan werken en te
vinden zijn bij de Centra voor Jeugd en Gezin

(CJG). Het is de bedoeling dat één teamlid de
vaste contactpersoon wordt voor de ouders/
jongere. Die stelt samen met de ouders en de
jongere een gezinsplan op (één gezin één plan),
waarin staat wat er nodig is om de problemen op
te lossen, wat de ouders/ jongere zelf kunnen
doen, en wat door welke hulpverlener wordt
gedaan. Het plan is dus gericht op het behalen
van resultaten! Alle partijen onderteken het plan,
dat kan dienen als indicatie voor de gemeente
Leiden. Het is dus de bedoeling dat men via de
JGT’s toegang tot alle vormen van jeugdhulpverlening krijgt. Daar is één uitzondering op,
namelijk de huisarts kan rechtstreeks verwijzen
naar de jeugd GGZ. Ik hoop dat er een goede
samenwerking tot stand komt tussen het
wijkgerichte team en de huisartsen in de wijk.
Nadere info is te vinden op de website van de
gemeente Leiden www.gemeenteLeiden.nl/
jeugdzorg

Vertrouwen in nieuwe werkwijze
Ik heb vertrouwen in de nieuwe manier van
werken, omdat Leiden de inspraak van jeugdhulpervaringsdeskundigen heel serieus heeft genomen.
Het is de bedoeling dat de gemeente de participatie
door de jongeren (inclusief hun ondersteuners) en
de ouders in de volgende jaren continueert, om
de resultaten van de nieuwe werkwijze goed te
kunnen monitoren.
Zal op 1 januari 2015 alles meteen goed
verlopen?
Er is hard voor gewerkt om de jeugdzorg via de
gemeente Leiden per 1 januari 2015 goed te laten
verlopen. Toch kunnen zich nog altijd dingen
voordoen die we graag anders hadden gezien.
Maar nu gaan er ook dingen mis.

Pilot begin 2014 gestart
Begin 2014 is in Leiden Noord gestart met een
pilot om ervaring op te doen met deze nieuwe
manier van werken. In het team zitten vertegenwoordigers van Cardea (jeugdzorginstelling),
Kwadraad (maatschappelijk werk), MEE
(ondersteuning voor verstandelijk en lichamelijk
gehandicapten), GGZ Rivierduinen / GGZ Curium
(begeleiding en behandeling jeugdpsychiatrie),
Gemiva SVG (begeleiding en opvang verstandelijk
en lichamelijk gehandicapten) en Bureau
Jeugdzorg. De ervaring leert dat het belangrijk is
dat elke school een vast teamlid als contactpersoon krijgt aangewezen, bijvoorbeeld omdat
oudere jongeren zich via deze contactpersoon
rechtstreeks tot het team kunnen wenden.
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Interview met Liesbeth Borg als POH-GGZ
Adri Staats, bestuurslid VOAG
“Bijna 25 jaar ben ik verbonden met het ATL en
nog steeds ervaar ik het als een inspiratiebron”.
Aan het woord is Liesbeth Borg, een vertrouwd
gezicht op de Rijn- en Schiekade. Zij is lid van de
Maatschap, actief als kunstzinnig therapeut en
sinds enkele jaren trainer in mindfulness.
Aanleiding voor het gesprek is haar nieuwe
functie bij het ATL. Sinds enkele maanden voert
ze taken uit onder de letters POH-GGZ.

Waar staan toch die geheimzinnige letters voor?
“Eigenlijk is er niets geheimzinnigs aan,
het betekent Praktijkondersteuner Huisartsen in
Geestelijke Gezondheidszorg. De functie bestaat
sinds een paar jaar en bevindt zich tussen huisarts
24
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en psycholoog. Ik heb daar nog niet zo lang
geleden de opleiding voor gevolgd en met succes
afgesloten. Sinds enkele maanden werk ik nu in
de praktijk. Het contact met de patiënt vindt
plaats op een verwijzing van de huisarts.
Vaak liggen de problemen op het psychisch vlak”.

het gebied van depressie en burn-out zodat we
een diagnostisch traject kunnen uitzetten. In het
wekelijkse patiëntenoverleg kunnen we dat dan
vanuit verschillende gezichtshoeken bespreken
waarna uiteraard terugkoppeling naar de patiënt
plaatsvindt over wat geadviseerd wordt”.

Hoe gaat het dan in zijn werk?
“In het eerste gesprek van zo’n 50 minuten
hebben we het over de klachten. Je moet denken
aan bijvoorbeeld stress, burn-out, onder grote
druk werken. Het valt mij op dat het vaak
arbeids-gerelateerde problemen zijn. In een
volgend gesprek proberen we te achterhalen wat
de belemmerende omstandigheden zijn en hoe
de betrokkene omgaat met de problematiek.
Als we daar een beeld van hebben kijken we naar
wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.
We kunnen verwijzen naar disciplines, die we in
eigen huis hebben, dat kan euritmie zijn,
spraaktherapie, kunstzinnige therapie en/of
fysiotherapie e.d. Natuurlijk kan het ook nodig
zijn dat we naar elders verwijzen. Dat proces
begeleid ik, kortdurend en in sommige gevallen
langer.. Het gaat er eigenlijk om dat iemand zich
meer bewust wordt van wat hij of zij denkt en
voelt en ook de lichamelijke gewaarwording
daarvan herkent, zodat er gezocht kan worden
naar nieuwe mogelijkheden van omgaan met een
situatie

Hoe blijf je op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen?
“Net als de huisartsen volg ik nascholingscursussen.
In volg nu een nascholing over oplossingsgerichte
aanpak bij Mark Crouzen. De lijn die daar ook
wordt gevolgd spreekt mij aan want er wordt
gepleit voor een therapie die meer oplossingsgericht dan probleemgericht is en daarbij dus
opzoek is naar de kracht van de patiënt, ofwel het
gezonde in ieder mens. Een en ander sluit aan bij
de antroposofische gezondheidszorg waar de
patiënt ook actief betrokken wordt bij zijn eigen
‘ziek zijn’ ”

Je hebt in die bijna 25 jaar veel ervaring
opgedaan. Wat zie je aan veranderingen?
“De patiënten zijn over het algemeen kritischer
geworden. Internet heeft een grote impact bij
het vergaren van kennis. Die kritische houding wil
nog niet zeggen dat dit leidt tot meer zelfbewustzijn. De patiënt is soms ook wat ongeduldiger
geworden De kunst is om samen hierin een
redelijke balans te vinden. En de zelfredzaamheid
en zelfwerkzaamheid te bespreken. Ik ben blij
met de zorgpaden die nu ontwikkeld worden op

Blijf je nog wel werkzaam als therapeut
kunstzinnige therapie?
“Zeker, hoewel het druk is want zoals je weet
organiseer ik ook de cursussen mindfulness,
waar ook veel belangstelling voor bestaat.
Maar het is wel leuk om te vermelden dat Claudia
Couperus sinds enkele maanden in de praktijk mij
assisteert als kunstzinnig therapeut”.
Wil je tot slot nog iets toevoegen?
“Nou, ik wil nog wel even kwijt dat ik trots ben
op het ATL. We hebben een scala van uitgebreide
zorg in huis. Ik ben blij met de actieve
patiëntenvereniging Voag en het daarbij
behorende solidariteitsfonds en dat er bij het ATL
veel mogelijkheden zijn om je als therapeut te
ontwikkelen. Er gebeuren nog steeds inspirerende
dingen, de organisatie is niet statisch en
ontwikkelt zich tot mijn genoegen nog steeds”.
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Nieuwe fysiotherapeut

Mijn naam is Rob van Dord en zal vanaf medio
november, naast mijn collega Petra Jongbloed,
werkzaam zijn als fysiotherapeut in het ATL.
Met ervaringen als waarnemer en anatomie
docent ben ik enige maanden geleden mijn eigen
praktijk gestart. Mijn werk op het ATL is hier een
onderdeel van.
Voor fysiotherapie is een multidisciplinaire setting
heel waardevol. Klachten aan het bewegend
lichaam kunnen op veel manieren ontstaan.
Het is de kunst voor de fysiotherapeut om het
lichaam als het ware te lezen en elke klacht op
waarde te schatten. Het is een mooi aspect van
het (fysio)therapeutisch beroep om deze puzzel
op te lossen. Samenwerking met andere therapeuten en artsen maakt dit nog veel beter mogelijk.
Ik kijk daarom erg uit naar mijn samenwerking
met het atl.
De behandelingen die ik geef zijn voornamelijk
“gewone” fysiotherapie behandelingen.
Volgens de laatste inzichten maar met grote
interesse en waardering voor de antroposofische
visie op mens en gezondheid. Enkele kleine
specialisaties van mij zijn therapie bij chronische
pijn, Feldenkrais methode, medical taping en
motorisch leren.
Naast mijn werk als fysiotherapeut ben ik ook
professioneel musicus. Als freelance musicus
werk ik al verscheidene jaren bij de Nederlandse
beroepsorkesten en -ensembles. Ook dit beroep
oefen ik met veel plezier uit en hoop dat nog lang
26
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te kunnen doen. Door het werken als musicus en
met musici heb ik ervaring met klachten die te
maken hebben met nervositeit, ademhaling en
motoriek.
Ik hoop u te ontmoeten in de behandelkamer!

gedachte, doordat dit ook om eigen activiteit
vraagt. Door te tekenen, schilderen of boetseren
kun je door middel van het doen en het beleven
meer openstaan en wordt er als resultaat
innerlijke ruimte geschapen.

Nieuwe beeldend kunstzinnig therapeut

De hulpvragen waarmee mensen een beroep
doen op kunstzinnig therapeuten is heel divers.
U kunt onder meer denken aan depressiviteit,
overwerktheid, burnout, vermoeidheidsverschijnselen of ontwikkelingsproblematiek.
Vaak zijn dit mensen die psychisch zijn
vastgelopen. Kunstzinnige oefeningen kunnen hen
weer bij hun gevoel brengen met als gevolg even
los te komen van hun gedachten.

Mijn naam is Claudia Cuperus, 45 jaar en moeder
van vier kinderen. Ik werk sinds begin oktober als
beeldend kunstzinnig therapeut onder begeleiding
van Liesbeth Borg in het ATL. Voor mij is het een
werk ervaringsplek waarin ik mij op mijn
vakgebied verder kan ontwikkelen en bovendien
waardevolle werkervaring opdoe in een nauw
samenwerkingsverband van een team van
huisartsen en therapeuten uit verschillende
vakgebieden. Ik heb mij in de kunstzinnige
therapie vooral toegelegd op twee zaken:
kunstzinnige therapie voor volwassenen en
coaching/loopbaan begeleiding.
Bij de kunstzinnige therapie wordt medische en
psychologische kennis gecombineerd met een
kunstzinnige activiteit. Achterliggende gedachte is
dat mensen die actief bezig zijn op kunstzinnig
gebied hun gezonde kern aanspreken.
Daarbij gaat het uitdrukkelijk om het creatieve
proces en niet om het eindresultaat.
Kunstzinnige therapie verdiept ons gevoelsleven
en bevordert het evenwicht tussen denken,
voelen en handelen.
De basisgedachte is dat een mens er zelf aan
werkt om antwoorden te vinden op een
hulpvraag. Het beeldend werken versterkt deze

ervaren dat dezelfde training ook inzetbaar is voor
volwassenen. Want elk mens, jong en oud heeft
een eigen patroon van voorkeuren in vaardigheden,
onderwerpen, voorwaarden en relaties waarmee
ze in het leven staan.
Ik ga met veel enthousiasme aan het werk in het
ATL en hoop middels bovengenoemde activiteiten
iets te kunnen bijdragen aan het welzijn van uw
gezondheid.

Nieuwe huisarts in opleiding

Kunstzinnige therapieën kunnen ook gericht
zijn op:
• lichamelijke klachten/problemen
• 	ondersteuning bij ontwikkelingsvragen en
verwerkingsprocessen
• pedagogische begeleiding
• coaching/loopbaan begeleiding
Dit laatste, namelijk coaching/loopbaan
begeleiding heeft ook mijn bijzondere interesse.
Al tijdens mijn afstuderen heb ik in een team
onderzoek gedaan naar de voorwaarden en
inhoud van een studiekeuzetraining voor
middelbare scholieren en studenten die
werkelijke inzichten oplevert. Een goede keuze
maken kan heel lastig zijn. Het is een proces
waarbij leerlingen zelf actief op zoek moeten
gaan naar wie ze zijn en wat ze kunnen en
willen. Ze dienen zich bewust te worden van wat
hen motiveert.
Deze training is gebaseerd op de gedachte dat
onze innerlijke motivatie ten grondslag ligt aan
het succesvol kiezen van een studie/beroep.
Dit betekent het bewust worden van onze passies
en drijfveren, deze letterlijk in beeld te brengen
en te koppelen aan onze talenten.
Behalve voor jongeren heb ik het afgelopen jaar

Hallo,
Ik wil mij graag even voorstellen: Mijn naam is
Hedwig Roest-Veldt en ik zal vanaf 1 september
op maandag, woensdag en donderdag als
huisarts-in-opleiding bij Harco Alkema in
de praktijk werken. Ik woon in Hazerswoude,
ben getrouwd en heb een zoontje van 3 maanden.
Ik heb, voordat ik met de huisartsopleiding begon,
ruim een jaar in het Juliana Kinderziekenhuis in
Den Haag gewerkt.
Daarvoor heb ik een jaar op de spoedeisende
hulp van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer
gewerkt. De ervaring die ik hier heb opgedaan zal
goed van pas komen binnen de huisartspraktijk.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en
wellicht zie ik u binnenkort in de praktijk!
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Het Antroposofisch Kinderspreekuur
Bart Janssen, huisarts
Judy van den Berg, diëtist
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 huisartsenspreekuur 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
ontwikkeling, 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
constitutie 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
ontwikkelen, 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.
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Het is mogelijk dat wij een antroposofisch
medicament ter ondersteuning adviseren
bijvoorbeeld 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.

Tijdens de intake leggen wij U dit nog eens uit.
Het ING rekeningnummer van de VOAG is:
3704731. 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.

Ook is er zorg voor de moeder. Vraagt de
borstvoeding 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.
Over de kosten kunt u informatie krijgen van Bart
Janssen.
Voorwaarde voor gebruik van het kinderspreekuur
is wel dat u zich inschrijft bij de patiëntenvereniging 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.
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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:
NL 76 INGB 000370 4731 t.n.v. Ver. Onderst.
Antroposofische Geneeskunde
Solidariteitsfonds
ING rekeningnummer:
NL 87 INGB 000856 9083 t.n.v. Ver. Onderst.
Antroposofische Geneeskunde Solidariteitsfonds
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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 2015 loopt van 1-1-2015 tot en met
31-12-2015. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het
kalenderjaar en dient bij voorkeur in de eerste
maanden van het verenigingsjaar vooruit betaald te
worden.

Lidmaatschap VOAG
per jaar

Mandaten en
mandaathouders

alleenstaande
minimaal € 25
streefbedrag € 30

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

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.

Penningmeester
Johan Halverhout

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.

gezin
minimaal € 45
streefbedrag € 55
Bestuur VOAG
Voorzitter
Johan Halverhout
Secretaris
Tromp de Vries
trompdevries@casema.nl

Algemene bestuursleden
Sanatha Busch
Adri Staats
Lida Jansen

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

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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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
© December 2014
De Nieuwsbrief is een uitgave van de
Vereniging Ondersteuning Antroposofische
Geneeskunde (VOAG) in samenwerking met het
Antroposofisch Therapeuticum Leiden (ATL).
Het blad verschijnt 3 maal per jaar in een oplage van
ca. 2500 ex. en wordt verspreid onder VOAG leden
en patiënten van het ATL.
Prijs: € 5,50
Vormgeving, André van de Waal, Coördesign
Papier
Biotop, FSC Mixed Sources papier (productgroep uit
goed beheerde bossen e.a. gecontroleerde bronnen).
Drukker, Sparta
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