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Voorwoord
Tromp de Vries, secretaris VOAG
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit jaar.
De vorige nieuwsbrief ging over jeugd en opvoeding.
Het thema van deze nieuwsbrief gaat over
"De paradox van het jong voelen en oud zijn".
In de nieuwsbrief vindt u een aantal interessante
artikelen over dit thema. Daarnaast hebben wij Marga
Hogenboom bereid gevonden om op 3 november een
lezing over dit thema te houden in de Sijthoff. *
Ouder worden geldt in zekere zin ook voor besturen,
immers besturen bestaan ook uit mensen. In het huidige
bestuur hebben drie bestuursleden sedert lange tijd hun
bijdragen geleverd, langer dan eigenlijk is toegestaan
volgens de statuten van onze vereniging. Wij zijn
dankbaar dat zij dat hebben willen doen. Zij hebben zich
ingezet ieder naar hun eigen geaardheid, talenten en
vaardigheden. Maar nu is het dan zover en hebben zij,
ieder met hun eigen argumenten, aangegeven dat zij het
bestuur willen verlaten om plaats te maken voor nieuwe
mensen. Voor Johan geldt dat hij zich heeft gevestigd in
's Heerenberg aan de andere kant van het land. Voor
Sanatha en Adri geldt dat zij zich, na al deze jaren van
inzet, met andere zaken willen gaan bezighouden.
Wij, het bestuur van de VOAG en vertegenwoordigers
van het ATL, hebben op feestelijke wijze afscheid mogen
nemen van de voorzitter en penningmeester Johan
Halverhout en de twee bestuursleden Sanatha Busch
en Adri Staats. Wij wensen hun alle goeds toe.
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In een eerdere nieuwsbrief mochten we Lida Jansen
verwelkomen als nieuw bestuurslid en dit jaar is
toegetreden Dick Langbroek als penningmeester.
Het overblijvende bestuur bestaat dus nu uit: Lida Jansen
(algemeen bestuurslid), Dick Langbroek (penningmeester)
en Tromp de Vries (secretaris). Duidelijk is dat het
bestuur op korte termijn versterkt moet worden, bij
voorkeur in een samenstelling die recht doet aan een
doorsnede van het patiëntenbestand van het ATL.
Ook het zittende bestuur bestaat namelijk uit "ouderen".
Wat zou het fijn zijn als een paar jongeren zich zouden
willen aansluiten en op deze wijze hun ervaring
(en dus CV) verrijken. Maar wij doen niet aan
ouderendiscriminatie, iedereen die zich wil inzetten
voor de antroposofische geneeskunde en bereid is tot
samenwerking is natuurlijk welkom.
* Zie ook oproep lezing op blz. 5
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NHG praktijkaccreditering
Afgelopen zomer zijn wij wederom door
een NHG-auditeur bezocht en naar
aanleiding van zijn bezoek zijn onze beide
huisartsenpraktijken weer geaccrediteerd.
Dit betekent dat wij voldoen aan een groot
pakket aan eisen en voorwaarden met betrekking tot
geleverde kwaliteit, zorg, hygiëne, praktijkorganisatie,
personeelsbeleid en omgang met patiënten.

20		 Omgaan met verlies, een nieuw begin...
7		 Een antroposofische benadering van
		dementie
		
Marga Hogenboom - van den Eijnden,

30		 Vereniging Ondersteuning Antroposofische 		
		Geneeskunde
32		 Het antroposofisch Kinderspreekuur

Dit najaar vindt er een aantal veranderingen in ons
medewerkersbestand plaats. Ten eerste zullen uit de
praktijk van Harco Alkema, arts in opleiding Hedwig
Roest en waarnemend arts Bas van der Horst vertrekken
per 1 november 2015. Dit in verband met zwangerschapsverlof van Hedwig en het vervolg van haar
opleiding elders volgend jaar en Bas is op zoek naar een
andere werkplek dichterbij zijn woonplaats. Daarnaast
hebben wij in de praktijk van Bart Janssen afscheid
genomen van waarnemend arts Remco Vervoorn,
hij heeft 4 jaar bij ons gewerkt, maar zal in een ander
gezondheidscentrum een eigen praktijk gaan voeren.
Wij verwelkomen Willemijn Geluk, semiarts die vanaf nu
tot februari 2016 zowel in de praktijk van Harco Alkema
als in die van Bart Janssen zal bijspringen. Verder zal er
per 1 december in de praktijk van Bart Janssen een
nieuwe arts in opleiding aan het werk gaan, te weten
Nienke Heemskerk. Zij zal 4 dagen per week aanwezig
zijn.

32		 Colofon
Ook is er een tweetal therapeuten aan ons team
toegevoegd: Hilde Jansen-van Gijlswijk is onze nieuwe
kunstzinnig therapeute. Tevens is Jacqueline Gerbrands
(weer) bij ons aangesloten, zij is GZ-psycholoog en heeft
in het verleden al bij ons gewerkt. Alle nieuwkomers
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zullen zich verderop in deze Nieuwsbrief aan u
voorstellen.
Marga Hogenboom – van den Eijnden zal vanaf begin
november als specifiek consultatief antroposofisch arts
wekelijks een spreekuur houden. Zij heeft hier geruime
tijd als waarnemer gewerkt en is daardoor reeds bekend
bij velen van u. In deze Nieuwsbrief vindt u een artikel
van haar hand dat direct verband houdt met de lezing
die zij op 3 november bij Sijthoff zal geven.

Verbeteringen in en aan de panden
In de zomer zijn er op het pand van Rijn en Schiekade 16
zonnepanelen op het dak geplaatst. Daarnaast zullen wij
de komende tijd aandacht geven aan het vervangen van
halogeen lampen door ledlampen en aan andere
energieverspillende zaken. Hiermee hopen wij een
steentje bij te dragen aan duurzamer energieverbruik.
Verder zal het luik bij de assistentes worden vervangen
door een beter bedienbaar en patiëntvriendelijker versie,
worden de buitenborden vernieuwd en zullen de
panden weer voorzien worden van fris schilderwerk.
Hopelijk zullen deze activiteiten niet teveel overlast
geven.

Herinnering; meldt u aan voor de uitwisseling van
het elektronisch patiëntendossier
In de vorige Nieuwsbrief hebt u een formulier gekregen
waarop u kon aangeven of u wel of niet akkoord ging
met de uitwisseling van uw belangrijke medische
gegevens met de dokterspost en de EHBO. Bedoeling
hiervan is dat in geval van nood op een veilige en
verantwoorde wijze medicatie kan worden voorge
schreven die niet “ bijt” met belangrijke aandoeningen
of allergieën. Wij hebben nog niet van iedereen dit
formulier teruggekregen en willen u er graag aan
herinneren ons ervan op de hoogte te stellen of u met
deze uitwisseling akkoord bent (of niet). U kunt het
formulier uit de vorige Nieuwsbrief nog inleveren,
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of de praktijk bellen en ons op de hoogte stellen, maar u
kunt ook via www.ikgeeftoestemming.nl uw beslissing
kenbaar maken. Ons advies is deze toestemming te
geven.

Agenda en receptenservice in de maak
Op dit moment draaien we proef met een 7x24 uur
agenda- en receptenservice. Het is hiermee de
bedoeling dat u thuis achter de PC op ieder moment zelf
uw eigen afspraak kunt maken en ook zelf uw eigen
herhaalrecepten naar de apotheek kunt sturen, zonder
tussenkomst van een antwoordapparaat of wachttijd bij
de telefoon. We hopen het systeem per 1 januari “in de
lucht” te hebben. Via onze website www.atl-leiden.nl
houden we u op de hoogte.

Op 3 november organiseert de Vereniging Ondersteuning Antroposofische
Geneeskunde (VOAG) weer een lezing.
Noteert u onderstaande lezing alvast in uw agenda!

Dinsdag 3 november om 20.00 uur in de Sijthoff
Lezing door Marga Hogenboom - van den Eijnden:

"De paradox van het jong voelen en oud zijn."
Entree: vrije toegang met koffie/thee
Graag van te voren aanmelden: voag@atl-leiden.nl
Einde: ongeveer 21.30 uur
Marga Hogenboom - van den Eijnden is een ervaren antroposofisch arts die lang in
Schotland gewerkt heeft en regelmatig lezingen geeft over gezondheid en ziekte.

Lezing: “De paradox van het jong voelen en
oud zijn.”
Marga Hogenboom, consultatief antroposofisch arts

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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Graag wil ik uw aandacht vragen voor de lezing die ik zal
houden op dinsdag 3 november in Cultuurcentrum
Sijthoff (adres: Doezastraat 1B). Op deze avond zal de
focus liggen op de groeimogelijkheden in de laatste
levensfase. Ondanks de fysieke beperkingen ervaren
mensen die ouder worden vaak een innerlijke frisheid.
In deze lezing zal ik proberen duidelijkheid te geven over
het verjongende aspect dat in ons leeft en gestimuleerd
kan worden, en hoe het een hulp kan zijn bij de
overgangsfase na de dood.

We hopen allemaal oud te worden maar vrezen de
problemen van de ouderdom. Er vindt een fysiek
zwakker worden plaats met beperkingen en mogelijke
handicaps en dementie. Dit willen we eigenlijk allemaal
niet.
In de lezing komen de volgende vragen aan de orde:
Zijn er ontwikkelingen mogelijk bij het ouder worden?
Hoe zien we dan dementie en voltooide levens?
Hoe kunnen we elkaar helpen bij het ouder worden?
Het doel van deze avond is om te laten zien dat
ouderdom meer is dan een neergaand fysiek proces.
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Artrose

Planten: Mandragora wortel (Alruin) - bij zwelling,
ontsteking en pijn. Arnica - vitaliserend en pijnstillend.
Bryonia wortel (heggerank) - bij zwelling en ontsteking.

Bart Janssen, huisarts
Wat is artrose?
Artrose wordt in de volksmond ook wel gewrichtsslijtage
genoemd. Artrose ontstaat omdat er meer gewrichtskraakbeen verloren gaat dan er hersteld kan worden.
De kraakbeencellen verliezen het vermogen om
voldoende kraakbeen aan te maken. Ook wordt
onvoldoende gewrichtsvloeistof geproduceerd en
substanties aangemaakt die de gewrichtsvloeistof
voeden zoals het hyaluronzuur. Deze vloeistof is nodig
om het gewricht soepel te laten draaien en om schokken
op te vangen. Het kraakbeen wordt dunner en soms
verdwijnt het helemaal. Door vermindering van het
gewrichtskraakbeen en de afname van de hoeveelheid
en kwaliteit van de vloeistof in de gewrichten kunnen
botten over elkaar schuren en dit is pijnlijk en leidt tot
stijfheid en later tot bewegingsbeperking.

Op de linker afbeelding een gezond gewricht. In het
gewricht komen twee botten bij elkaar. Het kraakbeen
geeft een beschermende, schok dempende laag.
Op de rechter afbeelding een gewricht dat is aangetast
door artrose. Bij artrose wordt kraakbeen afgebroken.

Risicofactoren
Risicofactoren voor het ontstaan van artrose zijn:
• Chronische overbelasting : fysiek zware arbeid, 		
intensief sporten en verkeerde houding.
• Overgewicht speelt een belangrijke rol bij artrose van 		
knieën, heupen, enkels en voeten.
• Beschadigingen door bijvoorbeeld sportblessures.
• Ontstekingen in gewrichten, deze zorgen voor 		
versnelling van de afbraak van het kraakbeen.
• Artrose treedt bij iedereen in bepaalde mate op, maar
de snelheid waarmee dat gebeurt kan erfelijk zijn.
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Een krachtig middel is de Maretak (viscum album)
- warmte en opbouwend.
Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar het effect
van gember en mosterd voetenbaden op de
pijnklachten en de bewegelijkheid van artrotische
gewrichten.
Een ander trial onderzoekt het effect op artrose van
gembernier kompressen.

Artrose komt voornamelijk voor in de gewrichten van
de handen, knieën, schouders, nek en heupen.
Ook kan door artrose een ontsteking met
vochtophoping en warmte ontstaan.

Uit de dierenwereld: Apis (bijengif) - in lage potentie
(homeopathische verdunning): warmte en in hoge
potentie: ontstekingsremmend. Formica (mierenzuur)
- warmte en ruimt afbraakproducten op.

Aan de rand van het gewricht vormen zich botwoekeringen (osteofyten). Deze osteofyten kunnen de beweeglijkheid van het gewricht verder beperken.

De onderzoekers veronderstellen dat een behandeling
van 6 weken met gember kompressen op de nieren 2
van de 3 symptomen van pijn, stijfheid en bewegings
beperking terugbrengen met tenminste 30% in
vergelijking met een controle groep.
Tot nu toe is er het verschil niet evident, behalve de
stijfheid: die zou in de onderzochte groep op langere
termijn significant verminderd zijn.
Voor verdere ondersteuning kan onder andere ritmische
massage en euritmie therapie waardevol zijn.
Bronvermelding:
- Wikepedia : arthrose
- Matthias Girke leerboek antroposofische geriatrie
- J an Vagedes ea: Efficacy of Ginger and Mustard Foot Baths om
Psychophysiological parameters : a Randomizid Controlled Trial.
- J an Vagedes ea: Effectiveness of Ginger Kidney Compresses on
Patients with Osteoarthritis: a Randomizid Controlled Trial.

Een antroposofische benadering van
dementie

Wat kunnen we er aan doen?

Marga Hogenboom - van den Eijnden, consultatief antroposofisch arts

Naast reguliere ontstekingsremmende en pijnstillende
medicatie kunnen we ook antroposofische
ondersteunde medicatie geven.

Wie kent niet de vreugde van de zak vol glinsterende
knikkers, vooral de grote stuiters waren gewild.

Warmte is hierbij het sleutelwoord. Artrose is vanuit
antroposofisch visie een koude afbraakziekte die we met
warmte behandelen. Georganiseerde warmte werkt
oplossend en werkt tegen pijn en verstijving.

Losing your marbles, vertaald: je knikkers verliezen betekent
in het Engels: je geheugen verliezen, je helderheid, je
glans en licht en je kan dan moeilijker meedoen in het
sociale, het knikker zakje wordt leeg, je staat aan de kant.

Metalen: Stannum (Tin) in de vorm van zalf of eventueel
onderhuidse injecties: voor stimulering van de aanmaak
van gewrichtsvloeistof, voedend en herstellend voor het
kraakbeen.

In de literatuur duiken er al jarenlang verhalen op van
mensen die een “near death” ervaring hebben meegemaakt. Ze vertellen dat zij zichzelf op de operatie tafel
zagen, de verpleegsters en artsen konden ze beschrijven
en hadden dan verschillende ervaringen van ontmoetin-

gen met wezens bestaande uit licht en liefde. Dit is heel
intrigerend en suggereert dat er een bewustzijn is
onafhankelijk van het functioneren van onze hersenen.
In de medische wetenschap wordt tegenwoordig
bewustzijn gelijkgesteld met het functioneren van je
hersenen, je bent je brein. Dit gaat zo ver dat sommige
mensen hun hersenen willen invriezen, om de ervaring
te behouden tot de tijd wanneer ze ontdooid kunnen
worden in een verre toekomst.
Maar wat als de hersenen geen bewustzijn creëren maar
het instrument zijn om bewustzijn zichtbaar te maken?
N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / N O V E M B E R 2 015
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Als we vanuit dit gezichtspunt naar dementie kijken dan
zien we een persoon die steeds een slechter instrument
krijgt. Op de scanner zien we dat de hersenen kleiner
worden, in de liquor rond de hersenen vinden we
amyloïde eiwitten, bewijs van het afzetten van kluwens
van eiwitten die de hersenfunctie verhinderen.
Wat gebeurt er dan in het bewustzijn van een dement
persoon?
Wat we observeren is dat een persoon met dementie
langzaam de mogelijkheid verliest voor rekenen en
abstract denken, geld en bezittingen worden onbelangrijk. Wat heel essentieel wordt is de menselijke ontmoeting en warmte die ze mogen ontvangen en dit wordt
haarscherp aangevoeld. Ze leven in het moment, in het
nu met hun zintuigelijke indrukken. Een verwarrende, te
drukke omgeving creëert onzekerheid, te snel even
willen helpen geeft angst en weerstand.
De mens met dementie is eigenlijk ons grote voorbeeld
in Mindfulness, in het moment leven. Het emotionele
deel blijft lang intact en dit deel neemt scherp waar.
Zelf heb ik ruime ervaring met dementie als huisarts van
twee verpleeghuizen en in het samenleven met mijn
man met vroege dementie. Het is een proces van
ontaarden, van spiritueel worden terwijl je op aarde leeft.
Maar veel onverwerkte angsten en complexen, die de
rationele geest kon onderdrukken kunnen boven komen
en het leven zwaar maken voor de persoon met
dementie en de omgeving.

Wat kunnen we doen in dit toch pijnlijke proces?
We weten dat anti-dementie medicatie, Memantime en
Donazepil, het proces met een half jaar vertragen, maar
het is geen echte oplossing. Als antroposofisch arts voeg
ik hier medicatie aan toe die kan helpen innerlijk rust te
vinden. Een mooi voorbeeld is Aurum apis Regina comp.
Dit is een combinatie van goud met gepotentieerde
bijenkoningin, het helpt weer regie te krijgen over de
angsten.
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Een ander goed middel is Formica D3. Formica is
gemaakt van bosmieren en we hebben allemaal
wel in bewondering gekeken hoe ijverig mieren zijn.
Het mierenzuur wat ze produceren is van levens belang
voor het bestaan van een bos, het helpt met de vitaliteit
en het opruimen, verlevendigen van dood materiaal.
Zo kan het helpen in het dementie proces.
Tevens is goede voeding erg belangrijk en vooral de
vetten van kokosnoten en andere gezonde olie en vetten
zijn een steun, evenals curcuma (geelwortel) en gember.
In mijn ervaring zijn de therapieën die we in het
Therapeuticum bieden, een heel grote steun. In de
euritmie wordt voor- en achterruimte en beheersing van
de ledematen geoefend, de spraak therapie helpt om in
de stroom van de spraak te blijven (het stotteren en
woord-vind stoornissen zijn een veel voorkomend
probleem) en de massage helpt om veilig te blijven
voelen in het eigen lichaam. De kunstzinnige therapie
kan veel vreugde geven in het scheppen van kleur en
vorm. Dementie is een langzaam proces maar ieder
mens kan wat nieuws leren, ook een persoon met
dementie.
Maar het allerbelangrijkste blijft een liefdevolle
benadering, vanuit de innerlijke overtuiging dat het
proces wat de persoon met dementie doormaakt een
ontwikkelingsweg is die moeilijk is, maar toch een
“spiritualisering” is.
In het Schotland aan de Westkust zijn de elementen van
water, licht en lucht direct waarneembaar en daar
hebben ze een mooie uitdrukking voor dementie:
’’She is away with the Fairies’’

Ouderenzorg
Paulien Engels, praktijkverpleegkundige
Veel ouderen uit onze praktijk hebben regelmatig
contact met de praktijkverpleegkundige, op het
spreekuur.
Tijdens dit contact kijken we samen niet alleen naar het
probleem van dit moment maar naar het geheel van alle
“ouderenkwalen” die voor kunnen komen. In samenspraak kan de praktijkverpleegkundige een huisbezoek
doen om thuis in alle rust over de ervaren problemen te
praten.
Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn
vergeetachtigheid, minder goed kunnen lopen,
sneller verliezen van evenwicht en angst om te vallen,
minder goed kunnen zien en horen, verliezen van urine,
zich alleen voelen, het huishouden niet meer goed aan
kunnen, moeite hebben met inname van veel medicatie
en andere factoren die de zelfredzaamheid moeilijker
kunnen maken.
Over het algemeen wil iedereen zo lang mogelijk op een
prettige manier thuis blijven wonen en de maatschappij
stuurt hier ook steeds nadrukkelijker op aan.

De praktijkverpleegkundige werkt samen met
veel andere hulpverleners, zoals onder andere de
wijkverpleging, de fysiotherapeut, de verpleging uit het
verzorgingstehuis en tegenwoordig ook veel met de
wijkteams uit Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.
Iedereen kan een wijkteam om hulp vragen, dus ook de
oudere zelf. Het kan dan gaan om vragen als maaltijd
voorzieningen, hulp vragen voor het huishouden, vragen
over de woonmogelijkheden die er zijn voor ouderen,
hulp bij de administratie, vrijwillige hulp voor begeleiding bij ziekenhuis bezoeken etc. etc.
Leiden heeft acht sociale wijkteams, en op de site
van de gemeente Leiden staat uitgelegd wanneer deze
spreekuur hebben, ook zijn ze te bellen via
telefoonnummer: 14071.
Een nieuw aanbod in de zorg voor de oudere mens is de
mogelijkheid om de training “ Vruchten van het leven”
te volgen, welke ook heel geschikt is voor 80-plussers.
In deze nieuwsbrief wordt dit verder toegelicht.
Tot slot wil ik U, de mens op leeftijd, zeggen dat als u
beperkingen ervaart in het dagelijks leven en hier eens
rustig over wil praten in uw eigen huis, u altijd kunt
bellen om met mij een afspraak te maken.

marga@hogenboom.co.uk
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Vitaliteit en mobiliteit

Vitale voeding voor de ouder wordende mens

Brian Meerveld, osteopaat

Judy van den Berg, diëtist

Om gezond ouder te kunnen worden is het van belang
met hoofd en lijf in beweging te blijven en zodoende
klachten te voorkomen. Spanningen en blokkades in het
lichaam hebben gevolgen voor de vitaliteit. De ouder
wordende mens heeft hier in toenemende mate mee te
maken. Er kunnen voor deze groep mensen specifieke
problemen ontstaan.
Pijnklachten aan houdings- en bewegingsapparaat, maar
ook chronische ongemakken zoals artrose kunnen zich
gaan ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door onderbelasting. Doordat men passiever is geworden, wordt het
lichaam strammer. Het kan ook overbelasting zijn.
Men staat bijv. uitsluitend nog op de niet aangedane
zijde om een versleten heup te ontlasten. Ook kan
verandering in kwaliteit van botten de houding en
beweging beïnvloeden. Hierbij kan zenuwweefsel
beklemd raken en beperkt worden in hun functioneren,
wat pijn en andere klachten kan veroorzaken.

Niet alleen de belasting wordt bij de oudere anders
verwerkt. Ook is de belastbaarheid van de oudere mens
minder dan die van de jongere. Het doormaken van
spanningen of trauma ’s heeft op ouderen doorgaans
een andere lichamelijke impact dan bij jongeren. Het
herstel hiervan kost op oudere leeftijd vaak meer tijd en
inspanning. Ook als men revalideert na een operatie kost
dat het lichaam veel energie. Energie die bij jongeren
vanzelfsprekend lijkt, maar bij ouderen minder aanwezig
is. Het gebrek aan mobiliteit en veerkracht in het oudere
lijf maakt dat het kwetsbaar is.
Herwonnen mobiliteit daarentegen kan de veerkracht
weer vitaler maken. Osteopathie maakt gebruik van
verfijnde en subtiele mobilisatietechnieken. Een lage
belastbaarheid van de oudere is door de rustige aanpak
geen obstakel om effectief te worden behandeld.
De osteopaat kan het herstel ondersteunen door
het proces te begeleiden en weefselspanning en
gewrichtsblokkades weg te nemen. Deze herwonnen
beweeglijkheid zorgt ervoor dat men in staat is om het
zelf herstellend vermogen aan te spreken. Men kan
zodoende weer vrij bewegen en aan verdere fitheid
gaan werken.

Ouderdomsprocessen
In ons lijf is er continu dynamiek van opbouw en afbraak,
zelfs in tanden en botten. De energie voor de opbouwprocessen komt deels direct uit voeding, deels indirect
uit voeding (zie verderop in de tekst) én uit ons eigen
etherlichaam zoals wij dat in de antroposofie noemen.
Het etherlichaam krijgen we mee van onze ouders. Het is
niet direct waarneembaar met de zintuigen, maar wel
indirect waarneembaar. De kwaliteit en de kracht van het
etherlichaam is o.a. waarneembaar aan het vermogen
om wondjes te genezen, het vermogen dus om zelf te
genezen. Het is tevens waarneembaar aan het vermogen
om eten en indrukken te verteren en te verwerken.
In dit artikel gebruik ik i.p.v. het woord etherlichaam
graag het woord vitaliteit of levenskrachten.
Levenskrachten zijn aanwezig in de wereld om ons heen
en worden ook teruggevonden in de plantenwereld en
het dierenrijk. Bij de planten is dit heel goed waarneembaar, we zien duidelijk het verschil tussen een vitale plant
en een plant met weinig levenskracht. De levenskrachten
zorgen ervoor dat de stoffen en krachten die in het
fysieke lichaam aanwezig zijn tot een organisch geheel
worden samengevoegd, zodat de verschijnselen van de
groei, de voortplanting en de lichaamsvloeistoffen in een
stromende beweging blijven. Levenskrachten werken in/
via al het vloeibare in ons lijf: de lymfe, het bloed,
weefselvocht, hersenvocht enz. Er zijn verschillende
factoren die invloed hebben op de ‘portie’ levenskrachten
die door ons lijf stroomt. Als de mens veel te veel van
zich zelf vraagt overheersen de afbraakprocessen en
kunnen de levenskrachten niet of met moeite worden
aangevuld en hersteld.
Als we ouder worden neemt de beschikbare hoeveelheid levenskracht die voor ons lijf is bestemd af; dit kan
komen doordat we deze energie voor andere aspecten
gebruiken(zoals een toenemend bewustzijn) of omdat
we minder levenskrachten opnemen en/of omdat de

10
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afbraakprocessen overheersen. Afbraakprocessen leiden
tot slijtage (bijvoorbeeld artrose) of ontstekingen en
vervolgens verharding van weefsels (voorbeeld is
aderverkalking ofwel atherosclerose). Maar ook een
verminderde functie van organen van de spijsvertering
kan een gevolg zijn van te weinig opbouwprocessen.
Er worden dan bijvoorbeeld minder enzymen gemaakt
om het eten af te breken. Bij het ouder worden kunnen
afbraakprocessen gaan overheersen, in meer of mindere
mate afhankelijk van onze leefstijl.

Praktische tips om ouderdomsprocessen te
vertragen
Levenskrachten eten. Levensmiddelen uit de biodynamische landbouw (voorheen biologisch-dynamische
landbouw genoemd) bevatten aantoonbaar meer
levenskrachten dan levensmiddelen van de gangbare
landbouwgronden. Deze levenskrachten versterken ons.
Een biodynamische boer kijkt naar zijn/haar bedrijf als
een levend organisme. Hij bevordert een optimale
samenhang tussen de bodem, de planten en de dieren
rondom het boerenbedrijf. Een rijk bodemleven is de
basis van dit landbouwsysteem en dat levert producten
van een hoge kwaliteit en zuivere smaak. Ons lijf
profiteert hiervan. De ouder wordende mens kan met de
keuze van groenten letten op zwavelrijke groenten
omdat deze verhardingsprocessen tegengaan.
Het zwavelproces wordt gevonden in de volgende
groenten: ui, prei, knoflook, de koolsoorten en de
kruisbloemigen als mosterd, tuinkers en mierikswortel.
Kool is met gebruik van de juiste kruiden goed te
verteren voor bijna iedereen.
De warmteprocessen die bij het ouder worden afnemen
kunnen mooi worden aangevuld door goede kwaliteit
granen te nuttigen. De tarwe uit de gangbare landbouw
is nogal gedenatureerd met alle inmiddels bekende
nadelen van dien. Maar granen uit de bio- en biodynamische landbouw zijn een belangrijke bron van
N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / N O V E M B E R 2 015
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voedingstoffen en levenskrachten, vooral warmte en
lichtkrachten. Granen als gerst, haver, gierst en spelt zijn
voor de ouder wordende mens rijk en licht verteerbaar
én bevatten veel levenskrachten. De vlokken, het brood
of het hele graan hiervan zijn een goede basis van een
natuurlijke voeding. Voor achtergrondinformatie over
biodynamische voeding verwijs ik u graag naar de
volgende website: www.stichtingdemeter.nl.
Levenskrachten opdoen in de natuur. Een bos, het
strand, het Singelpark in aanleg langs de singels, hier zijn
volop levenskrachten aanwezig die wij kunnen benutten.
We laden onszelf hiermee op en ondertussen kan ons
hoofd weer wat leeg raken. Bewegen stimuleert ook de
ademhaling en dat heeft ook weer vele voordelen.
Een goed boek, kunst of een mooie film kijken kan onze
levenskrachten ook ‘opladen’.
Levenskrachten bijslapen. Dit item mag niet ontbreken in
een lijstje met mogelijkheden om onze levenskrachten
te verzorgen. Een goede nachtrust werkt opbouwend

voor de levenskrachten. Daarentegen doet langdurige
stress veel aanspraak op onze levenskrachten,
de afbraakprocessen overheersen enorm en de
opbouwprocessen als groei, herstel van weefsels
en de spijsvertering vinden maar deels plaats.
Levenskrachten drinken. Levenskrachten werken via het
vloeibare in ons lijf. De hoeveelheid water in het lijf
neemt bij het ouder worden af tot 60%, terwijl een baby
nog voor ongeveer 85% uit water bestaat. Voldoende
drinken is bij elke leeftijd van belang. Water en kruidenthee zijn goede leveranciers van vocht; een goede regel
is 30 ml per kg lichaamsgewicht, dus voor iedereen
verschillend.
Levenskrachten sparen. Door onze activiteiten op de dag
zoveel als mogelijk bewust te kiezen kunnen wij
levenskrachten sparen. Simpel al door niet overprikkeld
te raken met indrukken waar we niet veel mee kunnen
doen (te veel nieuws tot je nemen bijvoorbeeld). Verder
een heel praktische tip voor de ouder wordende mens:

kies voor voeding die licht verteerbaar is, zo is een
gekookte vlokkenpap lichter verteerbaar dan een rauwe
muesli. En een zuurdesemboterham is lichter verteerbaar
dan een brood dat in 1 uur is gebakken. Wat gefermenteerde groenten bij de maaltijd of een goede azijn/
mosterd bij de salade maakt het eten lichter verteerbaar
omdat het zure milieu in de maag wat wordt aangevuld.
Als ons hoofd niet vol zit met prikkels van pc en tv
verteren wij ons eten beter. Eten met aandacht is voor de
ouder wordende mens belangrijk.
Honing als medicijn. Elke dag een beetje honing van
goede kwaliteit, niet verwarmd boven de 37 graden
Celsius voorziet ons van specifieke levenskrachten die de
tendens van verharden afremmen. De vorm van de
honingraat gemaakt door de bijen, de zeshoek, werkt
door op de vormkrachten van de honing die er in zit
opgeslagen.

Levenskrachten smeren. Wij kunnen met een goede
huidverzorging ook levenskrachtige substanties tot ons
nemen. Ik was blij verwonderd met een nieuw product
van Weleda met de naam ‘Skin Food’, een mengsel van
goede oliën/vetten en kruiden. Een pijnlijk gewricht kan
ook gevitaliseerd worden met een passende zalf.
Aandacht voor afvoeren van afvalstoffen is nodig bij het
ouder worden. Afvalstoffen die wij uit onze omgeving
binnenkrijgen én de afvalstoffen die wij zelf maken
worden afgevoerd via de lymfe. Dat gaat niet vanzelf;
dagelijks een wandeling maken activeert alle lymfevaatjes, van klein tot groot. Een heel belangrijk ander
voordeel van bewegen is de aanmaak van vloeistof
speciaal voor in de gewrichten; bij te weinig beweging
dus drogere gewrichten met meer afvalstoffen erin.
Bronvermelding:
- Udo Renzenbrink ‘Voeding voor de ouder wordende mens’

Schenk een onbekende oudere een lichtje!

Mijn
tip voor S
int
Maarten:

Sabine de Raaf, kunstzinnig kindertherapeut
Ritme en herhaling

Verwondering over levenskrachten
links: de appelbloesem – rechts: doorsnede van een appel
Van bloem tot vrucht, wat komt er tot stand in de appel die wij eten?
Van vijf bloemblaadjes tot een vijfster rondom 5 pitjes...
Echt, we eten niet alleen vitamine C als wij een appel eten...
12

N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / N O V E M B E R 2 015

in het fysieke lichaam. In fasen van 7 jaar komt het kind
steeds meer op aarde. Een van de redenen waarom er
waarde gehecht wordt aan natuurlijke materialen
(wol, hout, katoen), jaarfeesten en seizoenen is dat dit al
eeuwen bestaat en daarmee herkenbaar is voor de ziel
die in het nieuwe lichaam is neergestreken.

In de antroposofie wordt gebruik gemaakt van ‘ritme’ en
‘herhaling’. Het ‘ritme’ van de seizoenen (bijvoorbeeld
door middel van een seizoenstafel – wat je buiten ziet
haal je naar binnen) maar ook de terugkerende jaar
feesten. Niet alleen de bekende jaarfeesten zoals
Kerstmis en Pasen maar ook vele andere feesten. Deze
jaarfeesten zijn vaak verbonden aan een Sint (Sint
Michael, Sint Jan), ooit een sterveling die iets bijzonders
heeft gedaan waar bepaalde normen en waarden aan
ontleend kunnen worden, die na zijn dood heilig is
verklaard. De ‘herhaling’ komt jaarlijks terug en de
activiteiten die er aan verbonden zijn ook.

Licht in duistere tijden

De visie uit de antroposofie is dat de ziel incarneert op
de aarde, het is dan van belang dat deze ziel kan ‘aarden’

11 november is het de dag van Sint Maarten.
Sint Maarten is een ridder, die uit een oorlog komt.
Samen met zijn manschappen zoekt hij een

De jaarfeesten die gevierd worden volgens de
antroposofie hebben zowel een Christelijke achtergrond
als een heidense oorsprong. En soms smelten deze beide
samen.
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onderkomen in een dorp. Voor de dorpspoorten zit een
bedelaar. Het regent en het is koud. Maarten krijgt
medelijden met de bedelaar en geeft hem de helft van
zijn mantel. De bedelaar blijkt een verschijning van God
te zijn.
Het is een feest van offerbereidheid, goedheid en
nederigheid. Sint Maarten is ook het feest van het licht.
Het licht dat uit de hemel komt (God die de mantel heeft
mogen ontvangen) wil via de mens zijn licht/liefde/
warmte op de aarde laten schijnen. De kinderen lopen
met hun lantaarns langs de deur om het “licht” in de
huizen te laten schijnen en zingen daarbij ook een lied
om dit symbool kracht bij te zetten.
Het is een feest waarin de gewonnen kracht van jezelf,
uit de strijd van Sint Michael, naar buiten wil komen.
Het feest zou eigenlijk moeten draaien om het (door-)
geven van het licht wat je in jezelf hebt gevonden.
Sint Maarten staat voor geven en delen. Het is dan een
krachtig symbool om activiteiten hierop af te stemmen.
Ga eens langs bij zieke, oudere mensen en breng ze een
“verlichting” in deze donker wordende tijd.

Levensles van het delen
Sint Maarten is het eerste feest van een reeks die in het
teken staat van het licht, van elkaar zien en delen.
De natuur buiten is ruw en koud, de mens trekt naar
binnen naar de warme omhulling van het huis, ontsteekt
het vuur en de lichten.
Waarom schonk Maarten niet zijn hele mantel aan de
bedelaar? Wat moet een bedelaar met een halve mantel?
In die tijd was een mantel een rijk bezit waar je jaren lang
mee deed. Elk gat werd gerepareerd, de mantel werd
gekoesterd om de ridder warm te houden. In de nacht
diende de mantel als deken. Een mantel was een
kostbaar bezit. Maarten was een verstandig man,
hij deelde de mantel en hield ook nog wat voor zichzelf.
Naar de ontvanger toe is de boodschap: deze gift komt
van buitenaf naar je toe, de andere helft zal je door je
eigen innerlijke activiteit moeten laten ontstaan.
Een ander kan jou niet geheel omhullen, je zult zelf ook
14
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een bijdrage
moeten leveren.
Voor de schenker
geldt dat het
verstandig is om te
delen in plaats van
iets te schenken (als
Maarten zijn hele
mantel had
gegeven, was hij
zelf bevroren van
de kou). Als je alles
telkens volledig
weggeeft, hoe goed bedoeld ook, word je zelf een
bedelaar. Je moet ook voor je eigen energie waken.
Daarnaast kan te veel weggeven aan de ander ook
verstikkend werken, de boodschap is ook dat je de ander
in zijn waarde laat en juist innerlijke kracht schenkt om
zelf het heft weer in handen te nemen.

Als activiteit is het leuk om met kinderen kaarsen te
versieren en deze bij de oudere mensen in de buurt
langs te brengen (opa’s, oma’s maar vooral wildvreemden).
Het leukst is het natuurlijk om zowel voor jezelf als voor
een ander een kaars te versieren, deze uit te delen en in
de avond zelf het lichtje aan te steken en stil te staan bij
wat jullie die dag gedaan hebben.
Ik heb er op Facebook een evenement van gemaakt, je
bent welkom om je daar aan te melden en foto’s te
plaatsen ter inspiratie. Dit hoeft natuurlijk niet, maar is
een mogelijkheid.
https://www.facebook.com/events/867676229912081/

Inspiratie voor activiteiten rondom Sint Maarten
Het maken van lampionnen uit knollen is een belangrijk
symbool. Deze knollen komen uit de grond en staan
voor de dankbaarheid die we hebben mogen ontvangen uit de schoot van moeder aarde. De knollen worden
niet helemaal opengesneden maar er blijft altijd een
vliesje over waardoor het schijnsel van het licht als een
mooie gloed de ruimte vult. De versiering bestaat uit
sterren en de maan. Dit symboliseert het licht wat wij
mogen ontvangen van God en dat we de dragers zijn
van “Gods licht en goedheid”.
Je kunt voor deze activiteiten ook pompoen gebruiken
(deze komt niet onder de grond vandaan), daarmee kun
je ook nog bakken en koken: Pompoenpannenkoeken of
pompoensoep.
Er kunnen ook lantaarns gemaakt worden van papier of
kaarsen versierd met (bijen)was.

Zo heb ik in mijn leven veel gehad aan de volgende
‘lessen’ die het voor mij beeldend maken: Als de
cabinedruk in het vliegtuig wegvalt moet je eerst ‘zelf’
het zuurstofkapje op je gezicht doen voordat je je kind of
een ander helpt. Doe je dit niet is het risico dat je beiden
verloren bent (bijvoorbeeld doordat je zelf zuurstof
tekort oploopt en daardoor de ander ook niet meer kunt
helpen). Of: in plaats van een man een ‘vis’ te geven, kun
je hem beter leren vissen. Waarmee je iemand zelfstandigheid schenkt. En even belangrijk: vertrouwen stelt in
zijn kunnen.

Een activiteit die de kracht van delen weergeeft kan heel
goed in deze tijd. Je kunt hierbij denken aan het
bezoeken van zieken, ouderen of klusjes doen voor
iemand anders. Of voor elkaar iets maken, of voor de
groep. Een lichtje (verlichting) geven aan een ander is in
deze periode van belang.
Bronvermelding:
- Workshop antroposofie Kinderopvang ’t Kasteel:
http://www.tkasteel.nl/
- Jaarfeesten: http://www.vrijeschooldekleineprins.nl/

Schenk een lichtje
“A candle loses nothing by lighting another candle.
A person only gains light by bringing light into another’s life.”
Op 11-11 ga ik licht verspreiden, doe jij mee?
Ik zie voor me dat er op plekken cadeautjes verschijnen
om iemand die dag een lichtpuntje te bezorgen. Het
mag alles zijn: een waxinelichtje, een boek, een kaartje,
een post-it met een mooie zin - voor een wildvreemde
of juist voor iemand die je dierbaar is. Gewoon even in
deze donkere dagen een lichtje.

11 november is de dag,
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje,
11 november is de dag,
dat mijn lichtje schijnen mag.
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Boekbespreking
Tromp de Vries, secretaris VOAG
Dit is een bijzonder boek, niet alleen voor mensen die op
de een of andere manier pijnlijk worden geconfronteerd
met dementie, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in de toepassing van het antroposofisch
mensbeeld in de praktijk. Bert Keizer schreef laatst in zijn
column in het dagblad Trouw iets over de stand van
zaken in de wetenschap over dementie. Hierbij geeft hij
zijn mening over een gepubliceerd onderzoek1:
“Het gaat echt alleen maar over onderzoek, waar helaas
niks uitkomt, behalve een eindeloos te verfijnen besef dat
we niet weten hoe het zit.”
Dat wordt echt anders als je dit boek ter hand neemt. Je
komt dan, na lezing, tot de conclusie dat zonder inzicht
in de vierledige samenstelling van de mens, de ziekte
dementie überhaupt niet te begrijpen is.
De auteur maakt bijvoorbeeld heel duidelijk dat door de
beschadigde hersenen de dementerende zijn herinneringen, die er nog wel zijn, niet meer tot bewustzijn
kan brengen. “Dementie tast daardoor de instrumenten
van het denken aan zoals het geheugen, de oriëntatie, de
taal en het praktisch handelen. De dementerende mist
daardoor het ordenende en structurerende denken en
moet zo een totaal nieuwe verhouding tot zijn omgeving
vinden.” Waarna hij concludeert: “De reguliere visie,
waarbij de hersenen dé zetel van onze persoonlijkheid,
onze biografie, onze ziel en ik is, wankelt.” Hij gaat dan
dieper in op de visie dat de hele mens woonplaats van
de ziel en het ik is. En zo komt hij tot de bevinding: “De
dementerende heeft geen toegang meer tot zijn denken,
maar nog wel tot het voelen en willen.” En zo’n visie, die
verder gaat dan het fysieke, schept weer meer begrip en
mogelijkheden voor het omgaan met deze ziekte.
1

De auteur beschrijft dementie grofweg aan de hand van
drie thema’s, die steeds weer op een andere wijze
worden benaderd en belicht.
1. Het ouder worden. Dementie is een ziekte die optreedt
in de tweede helft van het leven. Wat is dan de rol van
het levenslichaam? Wat gebeurt er als je over de grenzen
van een enkel leven heen kijkt?
2. Kansen en mogelijkheden. Biedt dementie ook nieuwe
kansen? Dementie haalt de mens toch uit zijn vertrouwde
denken? Binnen dit thema behandelt de auteur de mogelijkheden van de dementerende hoe je met andere delen
van de ziel (voelen en willen) de wereld kan ontmoeten.
3. Het geheugen. Er bestaat geen hersengebonden
geheugen, maar wel een lichaamsgeheugen en een
kosmisch geheugen. Deze opvatting dat het geheugen
geen “hoofdzaak” is, maar een lichaamszaak heeft ook
maatschappelijke consequenties. De auteur concludeert
dat het hersendoodcriterium niet meer geldig kan zijn,
want met het sterven van de hersenen is, in zijn visie,
alleen de plek waar de herinneringen tot bewustzijn
komen gestorven. De herinneringen zelf zijn nog intact
en bevinden zich in de overige organen die dan nog wel
leven.

In dit boek wordt duidelijk
gemaakt dat ouder worden
vanuit de antroposofische
zienswijze wordt veroorzaakt
door het zich geleidelijk
losmaken van de wezens
delen levenslichaam, ziel
(astraal lichaam) en het ik van
het fysieke lichaam. Dat
betekent dat ouder worden
gezien kan worden als een
ontwikkelingsfase waarvoor
eigen ontwikkelingswetten
gelden. Hierdoor wordt aan
het ouder worden zin en
betekenis gegeven. Dit geldt
ook voor de dementerende
mens, ondanks alle verdriet
en pijn die de ziekte met zich
meebrengt. Dementie,
bekeken vanuit het antroposofisch mensbeeld, betekent
dat de ontwikkeling van de
mens niet stopt maar zich
voort kan zetten in andere
delen van de ziel. In het boek
worden verschillende
therapeutische mogelijk
heden gegeven die de
dementerende in staat
stellen om (nieuwe) ervaringen op te doen.

Het alzheimermysterie van Wiesje van der Flier en Philip
Scheltens, onderzoek naar de oorsprong en genezing van
alzheimer.

16
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Om te bewaren
November 2015

Vereniging
Ondersteuning
Antroposofische
Geneeskunde

Antroposofisch
Therapeuticum
Leiden

Praktijkinformatie ATL

Praktijkinformatie ATL
Antroposofische Therapeuticum Leiden

Afspraken mogelijk op

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

Maandag en donderdag
Dinsdag, woensdag
en vrijdag

Praktijk open
08.00 - 17.00

Spoedgevallen
Tijdens praktijkuren		 071 512 16 41 keuze 1
Buiten praktijkuren		 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

08.00 - 10.30

Therapeuten

Medicatie moet door specialisten voorgeschreven blijven
worden totdat dit overgedragen is aan de huisarts.

Fysiotherapie & ritmische massage

09.15 - 10.30

Uitslagen
Bellen tussen
13.05 - 17.00
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)
Laboratoriumonderzoek
Röntgenfoto’s
Uitstrijkjes
Kweken
En dergelijke

Herhalingsrecepten van de specialist moeten
dan ook bij de desbetreffende specialist in
het ziekenhuis worden aangevraagd.

MEDEWERKERS
Huisartsenpraktijk Janssen
Huisartsen

		 Bart Janssen
		 Amita Sandhu

Huisarts in opleiding

Urineonderzoek

		 Nienke Heemskerk

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

Petra Jongbloed
Rob van Dord

Osteopaat
Brian Meerveld

Diëtiste
Judy van den Berg

Kunstzinnig therapeut
Hilde Jansen – van Gijlswijk

Kunstzinnig kindertherapeut
Sabine de Raaf

Huisartsenpraktijk Alkema
Huisarts

Wratten aanstippen
Zonder afspraak
Woensdag

Medicatie door specialisten

Euritmietherapeute
Manja Wodowoz – de Boon

		 Harco Alkema

Semiarts voor beide praktijken
14.00 - 15.00

		 Willemijn Geluk

Consultatief antroposofisch arts

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

Andere dagen op afspraak.
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

		 Marga Hogenboom – van den Eijnden

Assistentespreekuur voor:

Herhalingsrecepten

Praktijkondersteuners

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

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.

Spraaktherapeut
Mirthe Duindam

GZ-psycholoog / Antroposofisch gesprekstherapeut
Jacqueline Gerbrands

Kinder- en jeugd Psycholoog
Michiel Schilhorn

Praktijkverpleegkundige
Paulien Engels

Orthopedagoog/GZ-psycholoog
Sisca v.d. Hell

Praktijkondersteuning Psychische
Hulpverlening (POH – GGZ)
Liesbeth Borg

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

Praktijkmanager
Petra Alkema - de Jong

Training ‘‘De vruchten van het leven’’

Deelnemers vanaf 65 jaar en ouder,
met onderwerpen als:
- Wat is het dierbaarste wat u hoorde in uw leven?
-	Met welke kracht kon u uw moeilijkheden
overwinnen?
Deze training maakt u zelfbewuster en opener.
De thema’s richten zich onder meer op zintuiglijke
ervaringen of spreken de persoonlijkheid aan.
Bovendien is het een bijzondere manier om terug te
kijken op uw leven.
De universele thema’s in het programma spreken ook
allochtone mensen aan. Zij hebben vaak last van
heimwee. Velen zijn vooral vanwege hun kinderen en
kleinkinderen nog in Nederland.

Data in 2015
November 20, 27
December 4, 11, 18

Data in 2016
Januari
Februari

8, 15, 22, 29
5, 12 (uitreiking mappen)

Heeft u wel belangstelling, maar kunt u er dit
programma niet bij zijn, laat het ons weten.
Bij voldoende belangstelling starten we zo mogelijk
een nieuw programma.

Opgave
Bij de assistentes van het ATL of via
administratie@atl-leiden.nl

Aantal deelnemers
Minimaal 5
Maximaal 7

Vermeld alstublieft uw leeftijd zodat er groepen met
gelijke leeftijden kunnen worden gemaakt.

Kosten

Telefoon: 071 512 16 41, keuze 4 of
E-mail: administratie@atl-leiden.nl

Voor 10 bijeenkomsten van elk anderhalf uur á €40,wordt in totaal €400,- in rekening gebracht.
Dit is inclusief btw en materialen.

Verwijzing en kunstzinnige ervaring
Samen met kunstzinnig therapeuten uit de ouderenzorg
ontwikkelde de afdeling Kunstzinnige therapie aan de
Hoge School in Leiden het kunstzinnig herinnerings
programma ‘‘De vruchten van het leven’’.
Kunst houdt de mens jong en actief. Het houdt ons
innerlijk doorleefd en voedt ons. Dit werkt tot in het
lichamelijke door. Het programma bestaat uit 10
bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst wordt er een nieuw
thema ingebracht. Er worden vragen over dit thema
gesteld en er volgt een kunstzinnige laagdrempelige
oefening waarvoor geen ervaring nodig is. Alle kunstwerken komen met toelichting in een map die u nadien
ontvangt.

18

N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / N O V E M B E R 2 015

Het is mogelijk het programma op twee groepen
te richten:
Deelnemers tussen 55 en 65 jaar,
met onderwerpen als:
- 	Wat hebben mijn handen in mijn leven gedaan?
En wat zouden mijn handen nog graag willen doen?
-	Waar hebben mijn voeten mij in mijn leven gebracht?
En waar zouden mijn voeten mij nog willen brengen?
Deze training laat u stilstaan in deze fase van uw leven
en maakt bewust en zichtbaar wat uw wensen voor de
komende jaren zijn.

Begeleiding
Hilde Jansen-van Gijlswijk
Kunstzinnig therapeut van gezondheidscentrum ATL

Voor deelname kunt u worden doorverwezen door een
arts of therapeut maar u kunt zich ook op eigen initiatief
aanmelden. U heeft geen kunstzinnige ervaring nodig.
De kunstzinnige opdrachten zijn eenvoudig en er is
begeleiding bij die u kan helpen.

Trainingsduur
10 bijeenkomsten van elk anderhalf uur zijn op
vrijdagmiddag van 15:30 tot 17:00 uur in het ATL.
Afsluitend volgt een korte bijeenkomst van 15:30 tot
16:15 uur, waarbij de mappen met alle kunstwerken
worden uitgereikt.

N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / N O V E M B E R 2 015
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Omgaan met verlies, een nieuw begin...
‘‘Op reis door een land waar je de weg niet kent’’
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.

We staan stil bij het verlies, het herstellen van verbondenheid en een stap naar een nieuw begin.
Bij voldoende aanmeldingen start er een begeleidingsgroep ‘‘omgaan met verlies’’. Deze groep is bedoeld voor
mensen die een verlies hebben meegemaakt en die het
een plek willen geven en mogelijkheden willen onderzoeken om het verlies een plek te kunnen geven op hun
levenspad.
De bijeenkomsten worden vormgegeven rondom een
thema, waarbij informatie-uitwisseling zal plaatsvinden
en er ruimte zal zijn voor persoonlijke vormgeving door
middel van kunstzinnige oefeningen en meditatie.
Met de ervaringen die je op doet in de oefeningen is het
de bedoeling meer in je eigen kracht te komen om van
daaruit langzaam aan een nieuw begin op te bouwen.

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.
Ieder verlies is uniek en ingrijpend en kan je op veel
vlakken diep raken. We besteden in acht bijeenkomsten
aandacht aan hoe verdriet op verschillende gebieden tot
uiting kan komen. Op lichamelijk, emotioneel en
geestelijk gebied.

20
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Kosten
Er worden 11 sessies kunstzinnige therapie á
€ 60,00= € 660,00 in rekening gebracht.
Dit is inclusief kennismaking- en het evaluatiegesprek
en materialen. Meestal is vergoeding mogelijk vanuit de
aanvullende ziektekostenverzekering. Doet u zelf van
tevoren navraag bij uw ziektekosten-verzekeraar, ook
voor de limiet van het te vergoeden bedrag per jaar.
De vergoeding valt onder de alternatieve kunstzinnige
therapieën op antroposofische grondslag (lid van de
beroepsvereniging: NVKT-oag).

Verwijzing
Voor de begeleidingsgroep kunt u door de huisarts
of een andere therapeut worden doorverwezen.
U kunt zich ook op eigen initiatief aanmelden.

Tijd en plaats
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavonden
van 17.30u – 21.00u in gezondheidscentrum ATL.
We starten met een maaltijd: voor soep en brood wordt
gezorgd.

Data

Het is geen gespreksgroep, maar een belevingsgerichte
begeleidingsgroep.

29 oktober (kennismakingsgesprekken) , 12 en 26
november, 10 en 17 december, 7 en 21 januari en
twee data in februari 2016.

Deelname

Adres gezondheidscentrum ATL

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 evaluatie-gesprek.

Rijn en Schiekade 16
2311 AK Leiden
W: www. atl-leiden.nl

Opgave
Bij de assistentes van het ATL,
Telefoon : 071 512 16 41, keuze 4 of
E-mail: administratie@atl-leiden.nl

Begeleiding
Liesbeth Borg, kunstzinnig therapeut en Mindfulness
trainer
Lilian de Rek, begeleider in levensvragen en bezinning

N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / N O V E M B E R 2 015
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Hoe krijg ik regie over mijn leven?
Deze zijn afkomstig uit het boekje “Het Zesvoudig Pad”
van Joop van Dam. Door deze oefeningen kunt u (weer)
meer regie krijgen over uzelf.
De oefeningen krijgt u mee als huiswerk en kosten u
maximaal een kwartiertje per dag en zijn vaak uit te
voeren tijdens de andere dagelijkse dingen. Door de
oefeningen mee naar huis te nemen krijgt u een beter
beeld van de regie over uzelf in het dagelijks leven.

Begeleiding
Liesbeth Borg, kunstzinnig therapeut,
Mindfulness trainer en POH GGZ
van gezondheidscentrum ATL.
Leontine Rodewijk, kunstzinnig therapeut en
EssentieCoach® www.spiegelbeeldinkunst.nl

Gezondheidscentrum ATL
Rijn en Schiekade 16
2311 AK Leiden
www. atl-leiden.nl

Elke bijeenkomst start met een korte ontspannings
oefening. Daarna verdiepen kunstzinnige beeldende
oefeningen de theorie waardoor er een prettige mix
tussen theorie en ervaring ontstaat.

Ontwikkelingsoefeningen om te
ervaren waar je regie over hebt.

Feedback van eerdere deelnemers is dat ze op een
prettiger, meer ontspannen en verfriste manier met
onplezierige situaties om kunnen gaan en zich er minder
snel door laten meeslepen. Ook geven zij aan dat ze
meer tot rust kunnen komen, beter om kunnen gaan
met de vermoeiende prikkels van buitenaf en zich beter
kunnen concentreren. Daarnaast is het vertrouwen in
zichzelf en in het leven gegroeid.

Balans

Aantal deelnemers

Veel mensen hebben het gevoel geleefd te worden door
de waan van de dag. Het is thuis druk en op het werk
verandert er van alles. Daarbij komen ook nog de
gedachten die kunnen bewegen als eb en vloed.
Ook door ingeslepen reactiepatronen en gewoontes kan
het soms de vraag zijn waar u nog eigen regie over hebt.

minimaal 5
maximaal 8

Doel training Levensregie
Het doel van deze training is dat u bewuster wordt van
de instrumenten die u tot uw beschikking heeft om uw
regie en balans beter te bewaren.

Opzet training
Tijdens de bijeenkomsten staan zes concrete opdrachten
centraal die u duidelijker maken hoe het zit met uw
gedachten, uw gevoelens en dat wat u doet.
22
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Verwijzing
Voor deelname aan deze training kunt u door de
huisarts of een andere therapeut worden doorverwezen.
U kunt zich ook op eigen initiatief aanmelden.

Plaats
Op het ATL.

Opgave
Heeft u wel belangstelling dan kun u dat aangeven
bij de assistente van het ATL of bij Liesbeth Borg.
Telefoon: 071 512 16 41, keuze 4 of
E-mail: administratie@atl-leiden.nl
N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / N O V E M B E R 2 015
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Nieuw

Schilderen met zwangeren
Een zwangerschap en het daarop volgende moederschap brengt ingrijpende veranderingen met zich mee.
Jouw zwangerschap is een bijzondere tijd. Deze cursus
laat je daar bij stilstaan door met andere zwangere
deelnemers in gesprek te gaan. En met het maken van
een blijvende herinnering aan deze bijzondere periode
in je leven.

De cursus bestaat uit twee onderdelen:

in het AT
L de
schilderc
ursus:

Om mee te doen maakt het niet uit hoe lang je zwanger
bent en je hoeft geen ervaring met schilderen te
hebben, iedereen kan deelnemen. Je wordt hierin stap
voor stap begeleid.

Opgave
Via de assistentes van het ATL:
administratie@atl-leiden.nl of via
telefoon:
071 512 16 41, keuze 4.

Aantal deelnemers
Er kunnen maximaal 10 dames meedoen. De cursus start
met minimaal 7 deelnemers.

Kosten

1. We gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen als:
Hoe gaat het met jou en jouw zwangerschap? Wat gaat
goed? Waar loop je tegenaan? Wat zou je willen delen?

Voor 7 bijeenkomsten van elk twee uur à EUR 25,- wordt
in totaal EUR 175,- in rekening gebracht. Dit is inclusief
btw en materialen.

2. We gaan schilderen in nat-in-nat techniek. Dit is een
manier van schilderen met aquarelverf op van tevoren
natgemaakt papier. Kleuren mengen zich hierdoor
prachtig en de aquarelverf laat steeds nog wat licht door.
We zullen een aantal beelden schilderen geïnspireerd op
het prentenboek Hoe de kleine engel op aarde kwam van
Hilda Herklotz.

Verwijzing en kunstzinnige ervaring

Begeleiding
Hilde Jansen-van Gijlswijk
Kunstzinnig therapeut
verbonden aan het gezondheidscentrum ATL

Voor deelname kan je worden doorverwezen door een
arts of therapeut maar je kunt je ook op eigen initiatief
aanmelden. Je hebt geen kunstzinnige ervaring nodig.
De kunstzinnige opdrachten worden stap voor stap
uitgelegd.

Cursus duur
7 bijeenkomsten van elk twee uur steeds op maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur in het ATL, Rijn en
Schiekade 16.

Data in 2015
November 16, 23, 30
December 7, 14

Data in 2016
Januari

4, 11

Heb je wel belangstelling, maar kan je er deze cursus niet
bij zijn, laat het ons weten. Bij voldoende belangstelling
starten we zo mogelijk een nieuw programma.

24

N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / N O V E M B E R 2 015

N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / N O V E M B E R 2 015

25

Nieuwe kunstzinnig therapeut
Mijn naam is Hilde Jansen-van Gijlswijk en ik werk sinds
24 augustus 2015 op maandag en vrijdag voor één jaar in
het ATL. Tijdens dit jaar neem ik de werkzaamheden van
kunstzinnig therapeut Liesbeth Borg waar die momenteel binnen het ATL werkzaam is als Praktijk
Ondersteuner Huisartsen (POH) GGZ.
Deze nieuwe werkplek is voor mij een unieke kans om
samen te werken met antroposofische professionals uit
verschillende vakgebieden.
Hiervoor werkte ik als kunstzinnig therapeut in een
verpleeghuis. Ik werkte met psychogeriatrische en
somatische ouderen. Ik gaf daar individuele therapie,
kunstzinnige begeleiding aan groepen met het
trainingsprogramma: De vruchten van het leven en ik
organiseerde seizoensvieringen in de kapel van het
verpleeghuis. Dit werk is voor een jaar overgenomen
door een collega kunstzinnig therapeut. Momenteel
werk ik, naast mijn werkzaamheden in het ATL, nog
één dag per week in het verpleeghuis als activiteiten
begeleider en als coach van mijn vervanger.
In de kunstzinnige therapie worden de scheppende en
creatieve vermogens aangesproken en geactiveerd ten
behoeve van de eigen gezondheid.

Door middel van tekenen, schilderen en/of boetseren
reik ik kunstzinnige oefeningen aan die zijn afgestemd
op de individuele vraag. De kunstzinnige oefeningen zijn
proces gericht, het doel is niet een kunstwerk te maken,
het gaat om het doorgemaakte proces. Op een indirecte
manier werk je aan jezelf, kom je innerlijk in beweging
om een nieuw evenwicht te vinden tussen denken,
voelen en willen.
De therapie is een kunstzinnige oefenweg om eenzijdigheden te overwinnen, maar ook om onvermoede
vermogens en kwaliteiten te ontdekken. Kunstzinnige
therapie kan zowel bij lichamelijke, psychische als
psychosomatische klachten een helende werking
hebben.
In het ATL geef ik binnenkort, naast kunstzinnige
therapie, de training: De vruchten van het leven en
begeleid ik de avondcursus: Schilderen met zwangeren.
Hierover kunt u in deze nieuwsbrief meer informatie
vinden.

Nieuwe GZ-psychologe
Ik ben Jacqueline Gerbrands, GZ-psychologe. Ik werk al
jaren als psycholoog in de eerstelijns of basis ggz in
therapeutica en bij de Lievegoed ( antroposofische
psychiatrische ggz instelling) in de specialistische zorg.
Van 1993 tot 2000 heb ik ook al op het ATL gewerkt. Ik
ben in 2000 verhuisd naar Rotterdam en daarom op
therapeuticum de Helianth in Rotterdam gaan werken.
Nu ben ik weer terug verhuisd naar Leiden, vandaar dat
ik met veel plezier de stap weer terug maak naar het ATL.
Ik zal beginnen op de woensdagmiddag en een stuk van
de maandagochtend.

De antroposofie is, naast de reguliere ontwikkelingen in
de psychologie, een belangrijke inspiratie en voedingsbron voor de therapiegesprekken. Ik zoek, met de
mensen die bij mij komen, naar manieren om weer tot
een gezonde ontwikkeling te komen. Ik probeer als
uitgangspunt van de gesprekken de mens zelf te nemen
en niet zijn of haar eventuele klachten. Een belangrijk
streven in de gesprekken is het weer de regie krijgen
over je eigen leven. Vaak speelt hierin het weer in balans
brengen van denken, voelen en willen, een grote rol.

Ik ben geregistreerd als eerstelijnspsycholoog, GZpsycholoog en antroposofisch gesprekstherapeute. Op
het ATL zal ik in principe in basis ggz werken. Dit wordt
vanuit de basisverzekering vergoed, als u verwezen
wordt door uw huisarts. Ook is het mogelijk als u de
juiste aanvullende verzekering heeft, gesprekken
vergoed te krijgen vanuit het alternatieve pakket.

Wellicht ontmoeten we elkaar op de mooie zolderruimte
van het ATL.

Om je gezond te kunnen manifesteren in de wereld
is het belangrijk dat de drie aspecten van de menselijke
ziel: het denken, voelen en willen evenwichtig samen
werken.
Regelmatig treden in deze samenwerking discrepanties
op; onverteerde gevoelens worden “ingeslikt”, gedachten
gangen blijven ronddraaien of de wil is “verlamd” en
men komt niet tot handelen.
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Nieuwe huisarts in opleiding
Mijn naam is Nienke Heemskerk. Ik zal vanaf 1 december
2015 werkzaam zijn als huisarts in opleiding in het
Antroposofisch Therapeuticum Leiden. Mijn directe
supervisor is dr. Janssen.
Ik heb de opleiding geneeskunde in Maastricht gevolgd.
Begin 2013 heb ik mijn artsdiploma behaald. Daarna ben
ik een jaar werkzaam geweest in de psychiatrie. In 2014
ben ik aan de huisartsopleiding in het LUMC begonnen.
Tijdens de huisartsopleiding heb ik ook ervaring
opgedaan met spoedeisende geneeskunde en ouderenzorg. Inmiddels zit ik alweer in het derde en laatste jaar
van de huisartsopleiding.

Ik heb voor het vak van huisarts gekozen vanwege het
persoonlijke contact met mensen en de afwisseling.
Iedere persoon en ieder probleem is weer anders. Dit
maakt het vak voor mij dynamisch, uitdagend en vooral
heel erg leuk!
Naast mijn werk houd ik van lekker en gezond koken.
Ik ben een fanatieke skiër en maak graag verre reizen.
Ik kijk er naar uit te starten in de praktijk!

Fasen

Nieuwe huisarts in opleiding
Ik ben Willemijn Geluk en u kunt mij in de herfst- en
wintermaanden van 2015 tegenkomen als één van de
nieuwe gezichten werkzaam binnen het ATL. Momenteel
ben ik bezig met de afrondende fase van mijn studie
geneeskunde, waarbij ik een keuzestage van vijf
maanden bij de huisartsen van het ATL doe.

behandelen. Kortom, een brede basis waar ik in mijn
verdere loopbaan profijt van zal hebben.
Eenmaal in de week ben ik afwezig vanwege onderwijs,
maar de andere dagen kom ik ‘s ochtends door dag en
dauw de velden tussen Den Haag en Leiden over gefietst
voor een mooie dag in de praktijk.

Kortgeleden heb ik de stages in het ziekenhuis afgerond,
waarbij ik op elke afdeling een aantal weken als
co-assistent meedraaide. Het zal u niet verassen dat ik
graag huisarts wil worden en ben heel blij dat ik in deze
bijzondere huisartsenpraktijk alle ins en outs van het
huisartsenvak mag leren. Een extra plus is dat ik buiten
de reguliere geneeskunde, ook mag leren over de
holistische consultvoering en natuurlijke wijze van

Ik ben van origine Groningse. Mijn studie is in Leiden en
hier heb ik dan ook een aantal jaren gewoond. Nadat ik
een jaar onderzoek heb gedaan in Münster, Duitsland,
wilde ik het liefst zo dicht mogelijk aan zee wonen en
ben naar Den Haag vertrokken. Ik houd enorm van het
buitenleven en zoek dit in veel buitensporten en
buitenlandse reizen.
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Zoals iedere bloesem verwelkt,
en iedere jeugd voor de ouderdom wijkt,
bloeit iedere levensfase, bloeit ook iedere wijsheid
en iedere deugd te zijner tijd en mag niet eeuwig duren
Het hart moet bij iedere levensroep
bereid zijn tot afscheid en een nieuw begin,
om in dapperheid en zonder treurnis
andere, nieuwe verbindingen aan te gaan;
en ieder nieuw begin herbergt een betovering,
die ons beschermt
en die ons helpt te leven.
Herman Hesse
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Vereniging

Lidmaatschap VOAG

Ondersteuning

alleenstaande
minimaal € 25
streefbedrag € 30

Antroposofische
Geneeskunde
De Vereniging Ondersteuning Antroposofische
Geneeskunde (VOAG) wordt gevormd door patiënten
van het Antroposofisch Therapeuticum, Rijn en
Schiekade 13 en 16 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: NL76INGB0003704731 t.n.v.
Ver. Onderst.Antroposofische Geneeskunde

Solidariteitsfonds
ING rekeningnummer: NL87INGB0008569083 t.n.v. Ver.
Onderst.Antroposofische Geneeskunde Solidariteitsfonds

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.
30
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Mandaten en mandaathouders

per jaar

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.

gezin
minimaal € 45
streefbedrag € 55

Bestuur VOAG
Voorzitter
Vacant
Secretaris
Tromp de Vries
trompdevries@casema.nl

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.

Penningmeester
Dick Langbroek
Algemene bestuursleden
Lida Jansen
Vacant

Nieuwsbrief
Liesbeth Borg
Judy van den Berg
Tromp de Vries
Lida Jansen
Wachtkamers
Lida Jansen
Judy van den Berg
Sabine de Raaf
Petra Alkema – de Jong
Cursussen/lezingen
Harco Alkema
Bart Janssen
Solidariteitsfonds
Liesbeth Borg
Petra Alkema – de Jong
Dick Langbroek
Kinderspreekuur
Bart Janssen
Judy van den Berg
Website
Petra Alkema – de Jong
Petra Jongbloed
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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Het antroposofisch
Kinderspreekuur

Colofon
© November 2015
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, Coördesign
Uit de wachtkamer van het ATL kunt u een
informatiefolder meenemen over het
Kinderspreekuur.

Papier
Biotop, FSC Mixed Sources papier (productgroep uit
goed beheerde bossen e.a. gecontroleerde bronnen).

Drukker, Sparta
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