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Maatschappelijke gezondheid

Voorwoord
Harco Alkema, huisarts
Maatschappelijke Gezondheid
De Wereld Gezondheids Organisatie definieert
gezondheid als: “ Een toestand van lichamelijk
psychisch en sociaal welbevinden”.
Deze definitie doet geen recht aan de dynamiek
die je bij gezondheid onmiddellijk beleeft. Als je
een wandeling maakt en met je kop in de frisse
buitenlucht bent voelt dat gezond. Je gedachten
komen op orde en misschien maak je wel een
nieuw plannetje voor jezelf of je omgeving.
Je proeft onmiddellijk dat gezondheid een
dynamisch begrip zou moeten zijn.
Mijn definitie van gezondheid komt dan ook meer
in de richting van “Overdag op grond van een ideaal
een inspanning leveren en daar later dan weer van
herstellen”. Daar waar de WHO met een statische
en passieve definitie (toestand van welbevinden)
in de basis wel gelijk heeft, kun je het begrip gezondheid ook verruimen. Zo wordt gezondheid een
dynamisch en ritmisch begrip.

Je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat echte
gezondheid puur maatschappelijk gericht is.
Je bent pas gezond wanneer je een ander goed doet.
De mensheid onderscheid zich van de dierenwereld
onder andere doordat zij zorg draagt voor de medemens. Dat gebeurt op verschillende niveaus. In kleine
omgeving draag je zorg voor je kinderen, dat ze veilig
zijn en te eten hebben, opgevoed worden. Maar er is
ook zorg voor familie en buren. Maar nog breder
is er zorg voor je woonomgeving en de gemeente.
Nog breder hebben we een maatschappij organisatie
die de zwakkeren steunt en de sterkeren naar draagkracht wat extra’s laat doen.
In deze nieuwsbrief plaatsen we de gezondheid
in een breder maatschappelijk perspectief.
(Dit voorwoord is geschreven met volle instemmig
van het VOAG bestuur.)

Gezondheid is eigenlijk altijd naar buiten gericht.
Gezond is het om vanuit een ideaal iets in de wereld
te willen veranderen. Zelfs door opoffering van jezelf.
Als je gezond bent neem je je eigen lichaam zelfs niet
eens waar. Pas als er iets mis is, bijvoorbeeld honger
of pijn, begint de waarneming van het lichaam.
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Afscheid en welkom diverse medewerkers
Wederom heeft er een aantal veranderingen in ons
medewerkersbestand plaatsgehad. Ten eerste is sinds
half januari jl. Renske Bloemers in de praktijk
van Harco Alkema komen werken als vaste waarnemer
op de dinsdag en de vrijdag. Verder is arts in opleiding
Sioe-Lie Thio vanaf 1 maart bij Harco aan de slag gegaan.
Daarnaast is in de praktijk van Bart Janssen, waarnemend
arts Lous Schinning ter vervanging van Amitha Sandhu
die met zwangerschapsverlop is, komen werken.

Verbeteringen in en aan de panden
Afgelopen maanden hebben wij veel werkzaamheden aan de panden laten verrichten.
Het meest opvallend voor u als patiënt zal
het nieuwe luik zijn, dat veel lichter en gemakkelijker
te bedienen zou moeten zijn. Daarnaast zijn tegen
de tijd dat deze Nieuwsbrief verschijnt wellicht
de buitenborden vernieuwd. Verder zijn de panden
weer voorzien van fris schilderwerk. In het voorjaar
zullen ook de buitenkozijnen worden geschilderd,
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 voorgeschreven die niet “bijt” met belangrijke
aan-doeningen 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, 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
Helaas is het nog niet gelukt om de 7x24 uur agendaen receptenservice werkend te krijgen. Wij zijn al lange
tijd bezig met onze software leverancier om deze zaken
in orde te maken, maar dit gaat niet van een leien dakje.
Hopelijk zal het echter tegen de zomer wel zijn gelukt
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 juni “in de lucht” te hebben. Via onze website
www.atl-leiden.nl houden we u op de hoogte.

22		Biologisch en biologisch dynamisch
Judy van den Berg, diëtist
24		 Maatschappelijke gezondheid in de
		 samenleving; hoe werkt dat?
		
Bregje Voslamber, Kind en Jeugd
Psychologie stagiaire
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Aankondiging GeZZond Check 2016

Lezing en Algemene Ledenvergadering, 6 april

Het is ook nu nog 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.

Voorafgaand aan de lezing, willen wij als bestuur een
paar minuten stilstaan bij de gang van zaken rond
de VOAG en het Solidariteitsfonds. Statutair dienen
wij ons als bestuur jaarlijks aan de leden te
verantwoorden en dit lijkt ons een goed moment
om dit kort te doen. Wij verwachten dat dit "formele"
onderdeel weinig tijd zal vergen.

Tijdens deze GeZZond Check wordt uw gezondheid op
een aantal belangrijke lichamelijke punten beoordeeld:

Voor een afspraak of vragen kunt u contact opnemen
met de assistente; tel. 071-512 16 41, keuze 4.
* Mocht u in 2014 of 2015 reeds een GeZZond Check
hebben gedaan, dan komt u niet meer in aanmerking
voor een vergoeding Check / Preventie Check van
uw zorgverzekeraar. Als u nogmaals een check wilt
laten uitvoeren dan dient u deze zelf te betalen.

•
•
•
•

Bloeddruk
Cholesterol en suikerbepaling in het bloed
Kans op diabetes en hart- en vaatziekten
Verhouding tussen lengte, gewicht (BMI)
en buikomvang
• Voeding en beweging
• Longfunctie onderzoek (indien nodig)
U krijgt aan het eind van dit onderzoek – dat ongeveer
30 - 45 minuten duurt – een persoonlijk advies van onze
assistente of praktijkverpleegkundige (afhankelijk van uw
medische voorgeschiedenis) die het onderzoek uitvoert.
Indien van toepassing kunt u als vervolg op
uw GeZZond Check, in overleg met uw huisarts,
doorverwezen worden naar één van onze therapeuten
of de verpleegkundige.
Hebt u interesse in dit onderzoek en bent u aanvullend
verzekerd bij Zorg en Zekerheid, dan krijgt u deze
GeZZond Check om de twee jaar vergoed.*
Het is raadzaam om eerst met Zorg en Zekerheid contact
op te nemen omtrent de vergoeding van deze check.
Indien u geen aanvullende verzekering bij Zorg
en Zekerheid heeft of bij een andere verzekeraar bent
ingeschreven, dan kunt u wellicht ook een Preventie
Check bij ons laten verrichten. Een aantal verzekeraars
vergoedt ook (gedeeltelijk of helemaal) de / Preventie
Check; informeer hiervoor bij uw verzekeraar.*
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Lezing van Jan Saal

"De menselijke biografie als uitgangspunt voor
een sociale samenleving".

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

Woensdag 6 april om 20.00 uur in de Vrije School Mareland
Noteert u deze lezing alvast in uw agenda!
De toegang is vrij, er wordt voor koffie en thee gezorgd.
Korte toelichting:
De meeste mensen willen eigenlijk wel graag
sociaal zijn en verwachten ook van anderen
sociaal gedrag. Toch stellen we elkaar vaak
teleur, omdat we niet aan elkaars verwachtingen
kunnen voldoen.

Door kennis van wetmatigheden in die ontwikkeling kunnen we meer begrip opbrengen voor
onszelf, maar ook voor anderen. Dan kunnen
we ons gevoel versterken met kloppende
beelden van anderen. Daar ligt de basis
voor werkelijk sociaal samenleven.

Door Rudolf Steiner hebben we kunnen leren,
dat sociaal zijn helemaal niet zo eenvoudig is.
De mens is een wezen dat zich ontwikkelt
en daardoor steeds weer anders in het leven
staat. We noemen dit de menselijke biografie.
Tegelijkertijd staat de maatschappij ook niet stil.
Ook daar spelen zich tal van ontwikkelingen af.

In de afgelopen 30 jaar is Jan Saal intensief bezig geweest
met vraagstukken rond de werking van financiële
verhoudingen op menselijke verhoudingen, menselijke
verhoudingen onderling, biografische vraagstukken
en persoonlijk ondernemerschap.
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Broederschap en eigenbelang.
Peugeot en V&D.
Harco Alkema, huisarts
Onlangs ging V&D failliet. Een drama voor meer dan
8.000 mensen/gezinnen en nog een hoop nasleep
in toeleveringsindustrie. V&D was niet met zijn tijd
mee gegaan werd gezegd. Ook zou het leeggezogen
zijn door de grootaandeelhouder die het concern
omwille van eigen gewin gedwongen had de panden
te verkopen en terug te huren tegen “markttarief”.
Ook wilden de vakbonden niet meewerken aan
inleveren van salaris tegenover behoud van werk.
Alle betrokken partijen hebben schuld en dachten
alleen aan het eigenbelang met als resultaat totale
ondergang. Jammer.
Vlak daarna kwam Peugeot met een opvallende melding:
Na jarenlang verliezen had het concernweer winst
gemaakt en ging de vlag uit naar de vakbonden.
Die hadden ingestemd met reorganisaties en inleveren
van salaris voor werkbehoud. Nog opvallender was
dat het personeel en niet de aandeelhouders
de winst uitgekeerd kregen. Een heel bijzonder
teken van broederschap.
Geld is wel een van de moeilijkste bestanddelen
van de maatschappij. Wat mij helpt is geld op te delen
in verschillende bedoelingen, doelgelden.
Om te beginnen heb je leefgeld nodig, dat is de basis.
Je moet eten en een dak boven je hoofd.
Van het leefgeld koop je je eten, betaal je de huur
of hypotheekrente, je energie en waterkosten maar
ook je vervoer naar het werk. Kenmerkend is dat er niet
veel te kiezen valt, het is gewoon nodig. Het past
in fysiologische zin het meest bij de stofwisseling:
die moet er eenvoudig zijn om ons lichaam op te
bouwen en in leven te houden. Uiteindelijk gaat
het leefgeld helemaal op aan aardse noodzakelijkheid
en blijft er niets van over.
6
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Maar het bestaan is toch tamelijk onzeker en dan is
het fijn als je een appeltje voor de dorst hebt, spaargeld.
Dat is geld dat je niet direct nodig hebt om van te leven
maar in de toekomst wel nodig kunt hebben. Je kunt
het uitlenen aan iemand (of een bank) die het weer
teruggeeft. Degene die het leent (bijvoorbeeld de bank)
kan het weer ter beschikking aan een ander stellen mits
het maar weer terugvloeit. Er zit een zeker ritme in.
Het geeft je een veilig gevoel. Het past fysiologisch bij
de bloedsomloop: Het verbind verschillende onderdelen
van de samenleving net als de bloedomloop verschillende organen van zuurstof en warmte voorziet.
Spaargeld is onontbeerlijk voor een gezonde
maatschappij mits het vertrouwen, dat wezenlijk
voor leengeld is, maar niet geschonden wordt.
Dan is er nog schenkgeld. Geld dat gewoon over is,
als je genoeg te eten hebt, kunt slapen en veilig bent.
Je kunt er vrij over beschikken, alles mee doen wat je
wilt. Weggeven of houden. Je kunt het bijvoorbeeld
aan je zelf geven in de vorm (welverdiende) luxe.
Je kunt er ook belangeloos een initiatief mee ondersteunen. Vrijheid staat centraal, alleen in de richting
van de bestemming stuur je nog wat maar dan moet
je het ook los laten. Hoop past bij deze soort geld.
Hoop dat de ontvanger er iets mee doet waar de wereld
beter van wordt.
Waar gaat het dan mis? Niet met het leefgeld.
Dat is ketengeld: Je koopt een appel bij de groenteboer
die hem kocht van de groothandel die hem kocht van
de boer. Het geld stroomt daar gewoon en als het goed
is zijn vraag en aanbod redelijk en in overleg
op elkaar afgestemd.

Het gaat ook niet mis bij het schenkgeld. Je geeft
het geld weg en je bent de zeggenschap kwijt en krijgt
er de Hoop dat er iets moois mee gebeurt voor terug.
Komt de verwachting niet uit dan wacht een
volgend initiatief.
Meestal gaat het mis op het niveau van het spaargeld.
En wel bij schending van het vertrouwen of
bij gierigheid of machtswellust.
De bankencrisis van 2008 is een voorbeeld
van sjoemelen met producten waar geen dekking
voor was en het vertrouwen wordt geschonden
en de zeepbel barst. Of er worden producten op
de markt gebracht die vooral lege hulzen blijken te zijn.
Of er wordt met aandelen gevaarlijk spel gespeeld:
Wat bedoeld was als geldverstrekking aan een bedrijf
in ruil voor een stukje eigendom en meedelen in
de winst wordt een meedogenloze hebberigheid
die niets meer met het productieproces in het bedrijf
te maken heeft. Bedrijven kunnen door speculanten
leeggezogen worden of verplicht worden dingen
aan te gaan die uiteindelijk alleen maar winst voor
de aandeelhouders opleveren. Het is veelzeggend
dat het best verkochte boek van 2015 het boek van Joris
Luyendijk “Het kan niet waar zijn” was. Het draait bij geld
uiteindelijk steeds om morele verantwoordelijkheid
en vertrouwen en daar kan naar mijn oordeel
een nauwkeurige indeling in doelgelden toe bijdragen

Wat een glimlach vermag

Hij kost niets maar brengt veel teweeg
Hij schiet voorbij in een flits maar de
herinnering eraan blijft soms
voor altijd
Toch laat hij zich niet kopen,
lenen of stelen
En als ik te moe mocht zijn
Je een glimlach te schenken
Wil je er alsjeblieft
Een van jou achterlaten
Want niemand heeft een
glimlach zo nodig
Als wie er geen meer
te geven overheeft
Gedicht: Emelda Tshuma
(Amnesty Gemert-Bakel)

N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / A P R I L 2 016

7

Mens en maatschappij, het is maar hoe je kijkt!
Tromp de Vries, Secretaris VOAG
Je kunt op verschillende manieren naar de werkelijkheid
kijken. Je kunt bijv. op een materialistische manier kijken.
Dat is simplistisch gezegd kennis vergaren door denken,
meten en wegen. Alle zaken die je niet kunt meten of
wegen worden daarbij niet in beschouwing genomen.
Met deze methodiek is onze huidige indrukwekkende
wetenschap tot stand gekomen, met een schat aan
kennis op alle mogelijke gebieden. Zo'n methodiek
is echter ook bepalend voor de wijze waarop wij onze
samenleving organiseren en hoe wij de mens zien.
Want de consequentie van een dergelijke benadering
is wel dat de mens wordt gezien als een uitsluitend
fysieke verschijning. Dat leidt vervolgens tot een haast
"mechanisch" mensbeeld en dat in een samenleving
waarin wetten, regels en systemen vaak belangrijker
worden geacht dan de mens zelf.

de cardiologie voor het hart- en vaatstelsel, de
endocrinologie voor het hormoonstelsel, de neurologie
voor het zenuwstelsel, de gastro-enterologie voor het
maag- darmstelsel, etc. Veel van deze specialismen
hebben te maken met een orgaansysteem.
Het woord orgaan is afgeleid van organum = werktuig.
Zo vindt men definities als: een orgaan is een deel van
het organisme met een of meerdere functies.
Vaak oefenen enkele organen samen een functie uit.
Een aantal organen samen noemt men een orgaansysteem of –stelsel. De bovengenoemde specialisaties
in de geneeskunde zijn dus ontstaan vanuit een fysieke,
inzoomende en enigszins technische, benadering van
de mens. Een levend wezen is dan gereduceerd tot
een complex organisme dat organen bezit.

Antroposofische geneeskunde
Een andere manier van met de werkelijkheid omgaan
is ontwikkeld door Rudolf Steiner.
De geesteswetenschap van Steiner levert een mensen wereldbeeld dat een vernieuwend, aanvullend inzicht
geeft op zeer veel gebieden van het leven en de
maatschappij. Met name aanvullend omdat er uiteraard
rekening wordt gehouden met de verworvenheden
van de wetenschap. Dit vernieuwende en aanvullende
kan worden geïllustreerd aan de hand van het concept
van de driegeleding op ondermeer twee gebieden:
de fysieke driegeleding, in dit geval toegespitst op
de geneeskunde en de sociale driegeleding in
de maatschappij

Reguliere geneeskunde
Veel mensen hebben wel eens te maken gehad met het
probleem om je weg te zoeken in een groot ziekenhuis.
Op de borden zie je veel moeilijke namen staan.
Die namen zijn in de reguliere geneeskunde verbonden
met specialismen. Zoals daar onder meer zijn:
8
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Zoals u weet wordt er vanuit de antroposofie op een
holistische wijze naar de mens gekeken. Dat waarnemen
van het geheel levert het drieledig antroposofisch
mensbeeld op: een mens bestaat uit lichaam, ziel
en geest, waarbij het belangrijk is dat er rekening wordt
gehouden met de wederzijdse inwerking van de drie
leden. Ook het fysieke deel wordt vanuit de antroposofie
anders ingedeeld, niet specifiek gericht op organen,
maar op een andere zichtbare drieheid:
• De bovenpool, het zenuw-zintuigstelsel, waaronder 		
hoofd, zintuigen en zenuwstelsel; met dit deel 		
nemen wij zintuiglijk waar en kunnen wij denken.

• De onderpool, het stofwisseling-ledematenstelsel, 		
waaronder buik met lever, darmen, nieren
en de ledematen. Met dit alles "willen" wij
en via de ledematen komen wij tot handelen.
Het is het gebied van de levensprocessen.

Deze driegeleding is gebaseerd op inzichten in
de menselijke natuur en op inzichten in het wezen
van de sociale ordening. Dan gaat het niet om van
buitenaf opgelegde regels maar om een beroep op
de eigen verantwoordelijkheid.

Zo'n andere indeling is bepalend voor het bijbehorende
mensbeeld. Het verschil tussen beide benaderingen
komt dan tot uiting in de behandeling van het medisch
probleem, waarbij in de antroposofische benadering
niet alleen het fysieke in ogenschouw hoeft
te worden genomen.

Steiner komt dan tot de leidende gedachte dat
een gezonde samenleving wordt gedragen door
drie maatschappelijke geledingen:

De maatschappij

2. Het rechtsleven of sociale leven waarin we afspraken 		
maken en waarin iedereen gelijk is.

Voor het geordend werken van een maatschappij
zijn veel regels en wetten nodig. Daarom worden
er sinds mensenheugenis systemen, ordeningen
bedacht door mensen. Ons hele leven, de hele maatschappij is doordrongen van kleine en grote systemen.
Van geboorte tot en met de dood bedienen wij ons
van systemen of maken wij onderdeel uit van systemen.
Systemen zijn er om ons leven te ordenen, om ons
te helpen. Er zijn wereldwijde, landelijke, regionale
en persoonlijke systemen. Een voorbeeld van
een wereldwijd werkend systeem is het financiële
systeem en van een landelijk systeem het zorgsysteem,
etc. Het kenmerkende van deze systemen is dat
het regels en wetten zijn die van buitenaf gegeven
worden, ze zijn functioneel, inzoomend en heel vaak
"technisch" van karakter. De keerzijde van systemen
is dat zij de vrijheid van mensen kunnen aantasten
of beknotten. Met name de vrijheid die mensen nodig
hebben om te doen wat zij willen doen. Het ontbreken
van vrijheid werkt remmend op mens en samenleving
en stopt verdere ontwikkeling.

De antroposofische kijk op de maatschappij
• Het middengebied, het ritmisch stelsel, waaronder 		
hart, bloed en longen (ademhaling); De borst 		
waarmee wij voelen en dat tussen boven- en 		
onderpool bemiddelt.

Zo'n andere kijk kan ook toegepast worden op
de maatschappij, de samenleving. Het gaat om het
in vrijheid samen leven van mensen. Je kunt
een maatschappij ook een sociaal organisme noemen.
Vanuit de antroposofie is de visie ontwikkeld van
de maatschappelijke driegeleding. Een sociaal organisme
dat uit drie geledingen bestaat.

1. Het economisch leven, waarin wij handel drijven
en broederschap het centrale thema moet zijn.

3. Het culturele leven of geestesleven waarin we
het denken ontwikkelen (kunst en onderwijs)
en waar iedereen vrij is om zijn gedachtes
te vormen en uit te wisselen.
Deze indeling in drie geledingen is gebaseerd op
de natuurlijke begaafdheid van het menselijk individu.
In het economische systeem regelt de mens zijn
materiële verhouding tot de buitenwereld.
Het rechtssysteem moet zekerstellen dat de verhouding
van mens tot mens goed wordt geregeld. Het culturele
systeem moet zekerstellen dat de maatschappij vanuit
de afzonderlijke menselijke individuen kan
worden gevoed.

Gevolgen van het ontbreken van organisch inzicht
De maatschappij kan beschadigd raken of niet goed
functioneren als de drie sociale geledingen niet meer
goed op elkaar inwerken of niet goed op elkaar zijn
afgestemd of dat zaken niet meer op juiste plek in
een geleding staan. Dat is bijvoorbeeld duidelijk te zien
in de financiële sector. Banken horen thuis in het rechtsof sociale leven, maar door speculaties van de banken
is ons leengeld in het economische verkeer terechtgekomen. In het economische leven echter hoort
bijvoorbeeld de verkoop van goederen (bijv. auto's
en voedingsproducten) en niet het geld maken
("verdienen") met geld. Banken moeten weer dienstbaar
N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / A P R I L 2 016
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worden aan de samenleving door het leengeld
te investeren in de samenleving in plaats van geld
te onttrekken aan de samenleving. Dat geldt ook voor
bijv. het onderwijs dat onderdeel moet zijn van het
culturele leven maar volledig vorm wordt gegeven
in het rechts- of politieke leven, waardoor ontsporingen
ontstaan (beleidslawines) en het onderwijs niet tot zijn
recht komt of niet goed werkt.

Zo zal bij het ontbreken van vrijheid verdriet ontstaan;
ongelijkheid wekt woede op en zonder broederschap
wordt er angst gecreëerd. Zulke signalen hebben dan
weer een bepaalde invloed op de gezindheid tussen
mensen onderling.

Ook mensen kunnen worden beschadigd door het niet
goed afgestemd zijn van de driegeleding van het sociale
organisme. Bij mensen kan dat ergens tot uiting komen
in hun levensgebied: de ziel. Basale emoties van mensen
kunnen dan gezien worden als signalen van het
disfunctioneren van één van de sociale geledingen.

Solidariteitsfonds
De VOAG wil haar steentje bijdragen aan een goede gezindheid tussen mensen.
Zo werkt de VOAG al heel lang met een fonds gebaseerd op giften,
het Solidariteitsfonds (zie ook tekst van Harco Alkema onder dit kader).
De idee hierachter is dat mensen andere mensen kunnen helpen door geld over
te maken naar dit fonds. Het geld uit dit fonds wordt dan binnen het ATL besteed
aan mensen die het financieel niet zo breed hebben. Met de inzet van het
Solidariteitsfonds wordt zeker gesteld dat niemand een noodzakelijke therapie
in het ATL hoeft te missen.
Deze vorm van omzien naar elkaar kan alleen werken als mensen, zowel gevers als
ontvangers, zich bewust zijn van de idee achter dit Solidariteitsfonds. Helaas wordt
er relatief weinig gebruik gemaakt van het fonds. Om de solidariteit te stimuleren
wordt sinds enige tijd door de artsen van het ATL actief aan mensen, die daarvoor
in aanmerking komen, een voorstel gedaan. Het voorstel dat zij doen bestaat uit
een kennismakingstraject van 2 x gratis gebruik maken van een therapie.
Op deze wijze kunnen mensen beoordelen of de therapie heilzaam voor hen werkt.
De kosten voor deze twee therapeutische sessies worden vergoed uit het
Solidariteitsfonds.

10
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De wortels van het ATL en het
Solidariteitsfonds
Harco Alkema, huisarts
De geschiedenis van het Solidariteitsfonds gaat terug
tot het ontstaan van het Medisch Deelgenootschap,
de voorloper van ons huidige ATL.
Eind jaren 70 van de vorige eeuw is een groep bewogen
idealisten vanuit de sociale driegeleding, ik noem
ze hier verder “driegeleders”, bij elkaar gaan zitten
en kwam met het voorstel een Therapeuticum op
te richten. Een groep patiënten zou dan artsen en
therapeuten vrijstellen van financiële verplichtingen
en financiële verantwoordelijkheid en de voorwaarden
krijgen ten behoeve van die patiëntenkring hun arbeid
in te zetten. De patiënten werden Deelgenoten,
deelgenoot in de verantwoordelijkheid voor het geheel.
Er werd een potgemeenschap gecreëerd:
De uitgaven werden geïnventariseerd zoals de behoefteinkomens van de artsen en therapeuten,
de huisvestingskosten, kosten van de praktijkvoering
en administratieve organisatie. Daarnaast de inkomsten:
Uit de abonnementsgelden van de toenmalige ziekenfondsen, de particuliere rekeningen. Het tekort werd
bij de deelgenoten neergelegd met de vraag door
middel van een extra bijdrage het deelgenootschap in
stand te houden. Zo zouden dan artsen en therapeuten
zonder financiële zorgen zich voor de gezondheid
van de Deelgenoten kunnen inzetten.
De kosten voor de Deelgenoten waren wat hoger
dan normaal maar daar werden dan ook de specifieke
antroposofische therapieën mee vergoed voor degenen
die dat nodig hadden. Aanvullende verzekeringen waren
er toen nog niet, maar je zou kunnen zeggen dat deze
vorm van solidariteit van de Deelgenoten onderling
daar een voorloper van was. Als je tenminste een
verzekering een vorm van solidariteit wil noemen,
iets wat vandaag de dag niet altijd meer zo
beleefd wordt.

Onder de naam Medisch Deelgenootschap is zo
een jarenlange samenwerking tussen artsen,
therapeuten, driegeleders en patiënten tot stand
gekomen. De financiën stroomden de Stichting ter
Bevordering van de Sociale Driegeleding binnen, die
eigenaar werd van het pand en de hele organisatie in
handen had. Zeer frequent vergaderden artsen, therapeuten en driegeleders hoe de organisatie er uit moest
zien, hoe de gelden verdeeld moesten worden
enzovoort.
Elders in het land ontstonden op vergelijkbare wijze
uit patiëntenkringen therapeutica.
Het ideaal bleek te hoog gegrepen. De samenwerking
tussen artsen en therapeuten enerzijds en de driegeleders anderzijds verliep steeds stroever tot er een
onhoudbare situatie ontstond en men besloot
uit elkaar te gaan.
Echter wilden de overblijvende artsen (Bart Janssen
en Harco Alkema) en therapeuten (onder andere
Liesbeth Borg) vasthouden aan het ideaal van samenwerking met patiënten en steun aan die patiënten
verlenen voor wie antroposofische therapie geïndiceerd
was maar die een te geringe draagkracht hadden om
dit zelf te bekostigen.
Met behulp van Jan Saal, organisatiedeskundige,
is de broederschapsformule van het Medisch
Deelgenootschap getransformeerd naar die van
het huidige ATL: een samenwerkingsverband tussen
artsen en therapeuten met op de achtergrond
een steunende patiëntenvereniging.
Deze patiëntenvereniging kreeg en dubbele taak:
Ten eerste de antroposofische meerwaarde ten opzichte
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van een gewoon regulier gezondheidcentrum een brede
steun in de rug geven. Ten tweede de onderling
solidariteit mogelijk maken voor patiënten die
het financieel minder hebben maar ook een indicatie
voor antropos fische therapie hebben.
Voor de antroposofische meerwaarde heft de vereniging
een (vrijwillige) contributie en met die gelden wordt
de nieuwsbrief aan alle (!), dus ook de niet contributie
betalende patiënten gestuurd. Daarnaast wordt er
van tijd tot tijd een bijdrage aan de inrichting en
uitstraling van het pand verstrekt en worden antroposofische initiatieven ten gunste van de patiënten ondersteund zoals het antroposofisch kinderspreekuur
en lezingen en voordrachten.
Een aparte geldstroom werd gecreëerd voor de tweede
taak: de onderlinge solidariteit van patiënten.
Hiertoe werd het Solidariteitsfonds opgericht
met geoormerkte gelden: Deze gelden zijn uitsluitend
bedoeld om therapie te kunnen ondersteunen voor
minder draagkrachtige patiënten. Therapiefonds is
daarom ook een uitstekende naam. Het fonds geeft

voor Bart Janssen en mij de mogelijkheid om
de antroposofische geneeskunde in de volle omvang
te kunnen toepassen, zonder financiële belemmeringen,
waarmee we toch een stuk van het oude Medisch
Deelgenootschaps ideaal binnenboord hebben
kunnen houden.

Let op: Sociaal Wijkteam Binnenstad heeft afwijkende
openingstijden: maandag tot en met donderdag
van 09.00-15.00 uur en vrijdag van 09.00-12.00 uur.

Kenmerken waar we trots op zijn:
Gereguleerde en duidelijke geldstromen. We zijn
regulier plus. Regulier houden we onze eigen broek
op, de antroposofische meerwaarde wordt vanuit
de patiëntenvereniging ondersteund.

Sociaal team Oegstgeest: ma t/m vr 9.00-13.00,
tel: 519 14 99, sociaalteam@oegstgeest.nl.

Iedereen, betalend of niet betalend krijgt de nieuwsbrief
en kan zo op de hoogte blijven van onze ideeën
van waaruit wij werken.
Iedereen kan een bijdrage uit het Solidariteitsfonds
krijgen, ook al heeft hij of zij vooraf geen bijdrage
gestort. We verzekeren een brandend huis alsnog.
Tot nu toe is ons vertrouwen nog vrijwel
nooit geschonden.

Sociale gezondheid
Paulien Engels, praktijkverpleegkundige
Als uw praktijkverpleegkundige wil ik u wat meer
vertellen over de sociale wijkteams.
Omdat het ATL een regiofunctie heeft (Leiden
en omstreken), zal ik ze allemaal opnoemen.
Leiden heeft acht sociale wijkteams:

Noord, Arubapad 2 (Het Gebouw, 2e etage) ,
Binnenstad, Nieuw Pancrat Middelstegracht 85,
Roodenburg, Roodenburgerstraat 1a (1e etage),
Stevenshof, Trix Terwindtstraat 4 (Buurthuis Stevenshof,
1e etage) .

Boerhaave en Station, Rijnsburgerweg 10
(Het Poortgebouw-zuid 1e etage),
Bos- en Gasthuis, Boshuizerlaan 5 (Buurthuis Vogelvlucht),
Merenwijk, Valkenpad 5 (De Wereld),
Mors, Topaaslaan 19 (buurtcentrum Morschwijk) ,

Op maandag tot en met woensdag van 09.00-11.00 uur
en donderdag van 13.00-15.00 uur is daar altijd
een medewerker aanwezig.
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U kunt een sociaal wijkteam telefonisch bereiken
via telefoonnummer 14 071, Leiden, keuze 4

Sociaal Team Leiderdorp, ma t/m vr 9.00-12.00,
Karolusgulden 32, tel: 545 85 45,
info@sociaalteamleiderdorp.nl.
Er zit dus altijd een wijkteam bij u in de buurt waar
u terecht kunt met uw vragen over wonen, werken,
omgaan met geld, zorg en gezondheid.

professionals , zoals een wijkverpleegkundige,
die ingeschakeld kunnen worden als dit nodig is.
U kunt dus op één plek in uw wijk terecht met
al uw vragen over welzijn en zorg. En dat is fijn.
Want u heeft nu met minder hulpverlenende
organisaties te maken. U hoeft dus niet steeds
weer hetzelfde verhaal te vertellen.
De sociale wijkteams werken samen met scholen,
huisartsen, zorgorganisaties, bewonersgroepen,
vrijwilligers, sociaal makelaars, het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG), de Jeugd en Gezinsteams (JGT)
en alle andere organisaties die iets voor
de wijkbewoners doen.

Samen met u zoekt het sociaal wijkteam een antwoord
op uw vraag of een oplossing voor uw probleem.
En als het wijkteam uw vraag niet kan beantwoorden,
kijkt het samen met u waar uw vraag wel thuishoort.

U betaalt nooit voor de ondersteuning van het wijkteam.
Soms is het nodig dat zij u in contact brengen
met andere professionele hulpverleners.
Het kan gebeuren dat u wel moet betalen voor
de ondersteuning en/of zorg die u van deze
hulpverleners krijgt.

In het sociaal wijkteam werken professionals met
veel ervaring met maatschappelijk werk, ouderenwerk
en welzijnswerk. Ook weten ze alles van de WMO.
Er is bovendien veel contact met vrijwilligers en andere

In mijn werk als praktijkverpleegkundige van het ATL
werk ik samen met de sociale wijkteams: ik pleeg overleg
en schakel de hulp van het sociaal wijkteam
in en coördineer waar nodig is

In mijn contact met de ouderen uit onze praktijk valt
het mij vooral op dat er toch veel eenzaamheid is onder
de ouderen. Ik denk hier geregeld over na, en wat zou
het fijn zijn als er iets opgezet zou kunnen worden zoals
een bezoekdienst aan ouderen door vrijwilligers uit onze
eigen praktijk. Een kopje koffie drinken en een fijn
gesprek, samen een ommetje maken in de lentezon,
dat kan zoveel betekenen voor een mens.
Zo’n bezoekdienst zou ook een meerwaarde geven
aan ons ATL als geheel.
Mocht u ideeën hebben over bovenstaande, u kunt mij
bereiken via de assistente.
N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / A P R I L 2 016
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Samen bewegen

Betekenisvol leven

Rob van Dord, fysiotherapeut

Liesbeth Borg, POH - GGZ

Dat bewegen, en ja, zelfs inspanning leveren goed
is voor ons lichaam is bij velen bekend. (Voor wie het
even niet meer weet: Een aantal keer per week intensief
bewegen heeft onder andere positieve effecten op
het hart, slaap/waak ritme, stressniveau, concentratie
en uithoudingsvermogen). Een voorwaarde is wel
dat het lichaam tot zweten komt. En juist dat kan lastig
zijn. Iedereen weet hoe veel wilskracht het kan vragen
om deze gezonde gewoonte vorm te geven.
Het beginnen of vol houden ervan kan een inspanning
op zich zijn.
Vaak blijkt dat samen bewegen net wat minder
wilskracht vraagt. Om te beginnen zijn daar al
de motivators als gezelligheid en het “moeten” nakomen
van een afspraak. Maar er komen andere aspecten bij,
die het sporten nog meer de moeite waard maken.
Het is meestal stimulerend om samen een doel
na te streven. Of om te zien wat anderen kunnen.
Daarnaast ligt de focus iets minder op onszelf bij
gemeenschappelijke activiteiten, en dat maakt dat
de tijd wat sneller gaat en de pijn wat minder diep
is. Zo houden we het makkelijker vol.
We kunnen hierin ook anderen ondersteunen, en zelf
de motiverende factor zijn. Dat kan bijvoorbeeld door
het coachen van kinderen, lopen met de buurvrouw
en haar rollator, vermoeide moeders en vaders op
bootcamp meenemen.....Dan wordt samen bewegen
letterlijk sociale gezondheid, en bovendien een
hele gezonde vorm van mantelzorg.
Het advies van de fysiotherapeut luidt dan ook:
dóe iets en vooral: doe iets sámen.
In dit kader organiseert fysiotherapeut
Rob van het therapeuticum een hardloopcursus.
Bedoeld voor diegenen die meer willen sporten
14
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maar zich er moeilijk toe kunnen zetten. Voor diegenen
die willen hardlopen, maar zich afvragen of het voor
hen verstandig is, bijvoorbeeld omdat ze een blessure
hebben (gehad). En voor diegenen, die ondanks
een matig enthousiasme voor sport toch deze basale
en efficiënte manier van inspannen willen leren kennen.

We leven tegenwoordig in de tijd van de bewustzijnsziel
wat betekent dat wij ons bewust worden van ons
denken, voelen, willen en ons handelen. Dat we “los”
van wetten, regels, eisen en verwachtingen van anderen,
in vrijheid zelf bewust kunnen en mogen kiezen
en ervaren.

In vier (wekelijkse) sessies nemen we de belangrijkste
aspecten van het hardlopen onder de loep en passen
dit toe tijdens het gezamenlijk hardlopen.

Hoe moeilijk is dat in een tijd van veel verwachtingen,
eisen, regels en protocollen?

Tijdens de cursus komt aan bod:
• fysiotherapeutische screening
van eventuele klachten
• bespreken van persoonlijke doelen
• suggesties op maat om uw hardloop stijl
te optimaliseren
• kennis en toepassing van trainingsopbouw
informatie over de processen van het lichaam
tijdens training en herstel
Praktisch:
• 10 euro per sessie
• dinsdagavond of in overleg
• 3-6 deelnemers
• duur ongeveer 45 min per keer
Deze cursus is geschikt voor iedereen die (weer)
wil hardlopen. Met gewoon of bare-foot schoeisel.
Aanmelden en informatie bij: Rob van Dord,
info@fysiotherapieaandezijl.nl,
www.fysiotherapieaandezijl.nl/cursushardlopen
06 15 51 79 05

Wat kunnen we doen om meer in vrijheid, zelf bewust
te ervaren en te kiezen, om te denken, te voelen en te
handelen vanuit de liefde en de wijsheid die in ons
zelf woont. Trouw te zijn aan ons eigen geestelijke hart?
In de bewustzijnsziel kom je in ontmoeting met jezelf
en stel je de vraag:

voelen en willen zijn een belangrijke basis om daarna
vanuit mededogen naar je eigen zwakkere kanten
te kijken. Rudolf Steiner heeft 6 specifieke oefeningen
gegeven om te werken aan de bewustzijnsziel.
Deze oefeningen worden wel de “nebenübungen”
genoemd of het zesvoudig pad (Joop van Dam).
Het oefenen hiermee wordt aangeboden in de cursus
van Leontine Rodewijk, zie vermelding
in deze nieuwsbrief.
Het denken ontwikkelen we door reflectie, het voelen
door vriendelijkheid; geven en dienen, het willen door
verbinding te maken. Ieder van ons heeft meer
of minder affiniteit met één van deze aspecten. Er wordt
wel gesproken van drie verschillende types:
Koningen, dienaren en herders.

Koningen
Wie ben ik? Wat zijn mijn levensdoelen?
Het vormgeven aan de kunst van het Leven;
het ontwikkelen van je eigen kwaliteiten en de kunst
om jezelf te overstijgen. Dat vraagt om een innerlijke
bereidheid, om eerlijk naar jezelf te kijken en
verantwoordelijkheid te nemen. Het vraagt om
het maken van keuzes op basis van zelfkennis en weten
wat goed voor jou is in verbondenheid met de wereld
om je heen. Het is een spirituele ontwikkelingsweg
gericht op persoonlijke groei en individuele ontplooiing
naast het besef dat je deel uitmaakt van een groter
geheel; alles wat je doet en laat heeft invloed op de
mensen en de wereld in zijn geheel.

Zij hebben een zekere affiniteit tot wetenschap
en idealen. Het zijn in eerste instantie denkers
die hun hoofd gebruiken en makkelijker kunnen
reflecteren dan tot handelen te komen. Vanuit bewustzijn leren geven, dienen en verbinding maken met de
natuur en met mensen is een opgave om niet te verkillen
in een koud denken.

Dienaren
Zij zijn in hun medemensen geïnteresseerd.
Ze hebben een toegang tot het gevoelsleven
van anderen. Vanuit een sterke verbinding kunnen zij
zich verliezen in een te zeer meedenken, mee voelen
en mee lijden met de ander. De kunst is om vanuit
bewustzijn te reflecteren en je opnieuw te verbinden.

Je persoonlijke ontwikkeling kun je bevorderen door
te oefenen; een innerlijke scholingsweg af te leggen.
Kleine concrete stappen die haalbaar zijn geven meer
fundament dan grote niet haalbare stappen.
Het versterken van positieve krachten in denken,
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Herders

Zij zijn vaardig met hun handen en creatief in de praktijk
en benaderen de dingen al doende. Deze wilsimpulsen
kunnen egoïstisch worden wanneer ze te zeer gestuurd
worden door eigen belang, dan zal reflectie en geven
en dienen zich verder moeten ontwikkelen.
Als praktijk ondersteuner geestelijke gezondheidszorg
en mindfulness trainer heb ik via een andere weg ook
kennis gemaakt met vergelijkbare oefeningen
in de boeken: “Voluit leven” en “ Dit is jouw leven”
beiden geschreven door Ernst Bohlmeijer
en Monique Hulsbergen. Dit zijn hulp werkboeken met
oefeningen vanuit de positieve psychologie. Het zijn heel
toegankelijke boeken met veel oefeningen in reflectie,
vriendelijkheid, geven en dienen en verbinding maken
met je diepere zelf, zingeving en het grote geheel.
De ontwikkeling van “Ken je zelf” is voorwaarde
om vervolgens vanuit zelfbewustzijn je te kunnen
verbinden met de wereld om je heen en daar werkzaam
te zijn.Beide boeken zijn inmiddels in een zogenaamd
e-health programma vormgegeven, dat wil zeggen
in een online training.

Onderzoek
Onlangs is de praktijk benaderd om mee te doen
aan een onderzoek van de Universiteit Twente om
het programma “Dit is jouw leven” vorm te geven
met de praktijk ondersteuner en te onderzoeken
op effectiviteit. Patiënten volgen zelfstandig
de training online en krijgen daarbij een intake gesprek
en drie ondersteunende gesprekken met de praktijk
ondersteuner. Het onderzoek is bedoeld voor mensen
met chronische lichamelijke klachten die behoefte
hebben aan ondersteuning bij het vergroten van
hun veerkracht en welbevinden. Een voordeel van
het zelfhulpprogramma is dat patiënten er flexibel
en in alle vrijheid gebruik van kunnen maken, daarin
wordt ook een beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid. Een nadeel kan zijn dat de verbinding tussen
patiënt en hulpverlener zodanig anders wordt dat
”geven en dienen” verzakelijkt en geen harte kwaliteit
meer in zich draagt. Alles zal naar mijn idee afhangen
hoe met bewustzijn en zorg de betrokkenheid
en de ontmoeting met de patiënt zal blijven
plaatsvinden.
16
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Online hulpprogramma’s in een Antroposofisch
gezondheidscentrum? Ik ben heel benieuwd
of het mogelijk is om vanuit de bewustzijnsziel zelfhulpprogramma’s online te begeleiden. Voor mij is het
in elk geval een uitdaging en geen nee op voorhand
maar: Vanuit vrijheid te onderzoeken, zelf bewust te ervaren
en te kiezen. Of het mogelijk is om te denken, te voelen
en te handelen vanuit de liefde en de wijsheid. En trouw
te zijn aan ons eigen geestelijke hart?
Wanneer u last hebt van chronisch lichamelijke klachten
en belangstelling hebt om aan dit onderzoek mee
te werken dan kunt u informatie vragen of zich opgeven
bij uw huisarts of bij Liesbeth Borg (praktijk ondersteuner
GGZ), via de assistente, zij neemt dan contact met u op.
Bronvermelding:
Voluit leven en Dit is jouw leven ;
Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen,
uitgeverij Boom
Zingeving in de laatste levensfase; Jan Saal,
Centrum Sociale Gezondheidszorg

Verslag evenement voor gevluchte medici
Renske Bloemers, huisarts
In eerdere kabinetten kwam het vaak ter sprake,
de zogeheten normen en waarden. Iets dat wat
mij betreft sterk gelinkt is aan sociale gezondheid.
Hoe sta je in het leven, hoe kijk je naar de omgeving
en wat is hierin belangrijk voor je om ’s avonds
met een tevreden gevoel te kunnen gaan slapen?
In een maatschappij die behoorlijk individualistisch
is ingesteld, met veel verwachtingen en druk tot
presteren, is het helpen van andere mensen niet voor
iedereen meer vanzelfsprekend, ook als je dit eigenlijk
wel tot je kernwaarden rekent. Ook ik heb hier jarenlang
geen ruimte voor gemaakt (kunnen maken?)
(willen maken?).
Soms kruist echter iets je pad waardoor je wordt geraakt.
Voor mij persoonlijk is dit de vluchtelingencrisis.
Een tijd overwoog ik om af te reizen naar Lesbos
om daar met mijn medische achtergrond hulp te kunnen
bieden. Uiteindelijk heb ik besloten mij in eigen land
voor deze groep vluchtelingen in te zetten.
Wat begon als een ochtendje knutselen met kinderen
in een opvanglocatie in Amsterdam en het inzamelen
van koffers en winterjassen, groeide uiteindelijk uit tot
het organiseren van een Meet & Greet evenement voor
gevluchte (para)medici in samenwerking met het AMC.
Aan deze bijeenkomst die op 20 februari plaatsvond
in het AMC, namen ruim 50 Syrische en 25
Nederlandse (para)medici deel. Men maakte kennis
met elkaar op persoonlijk en professioneel vlak,
werd rondgeleid in het ziekenhuis en er waren medische
boeken beschikbaar om de Syriërs te ondersteunen
in het oefenen van het medisch Nederlands.

Daarnaast werden onze nieuwe landgenoten
toegesproken door voormalig vluchtelingen
die inmiddels in Nederland als arts werkzaam
zijnen door instanties die hen kunnen begeleiden
in het traject om op termijn ook hier hun vak
te kunnen gaan uitoefenen. Een moeilijke lange route,
maar door velen gewenst. Ik werd geraakt door
deze veelal jonge ambitieuze mensen, met dezelfde
dromen in het leven als ik, maar wiens levensloop
noodgedwongen een andere richting is ingeslagen
door een verwoestende oorlog. Die mensen in bootjes,
die mensen bij de grenzen van Macedonië,
het zijn gewoon mensen als u en ik. Er werd gepraat,
er werd gelachen, er werd gefronst en getwijfeld.
Mensen met frustratie om de lange weg die nog
te gaan is, zorgen over de situatie in hun geliefde
thuisland, maar ook met dankbaarheid om hier
in veiligheid te kunnen zijn en nu eens niet alleen
als vluchteling maar ook weer als medicus gezien
te worden.
Het buffet met Syrische hapjes waarmee de middag
werd afgesloten, bereid door vier andere Syrische
vluchtelingen, werd gretig verwelkomd door
alle deelnemers, Syrisch én Nederlands. Ook eten
verbroedert, nietwaar?
Mocht u ook interesse hebben om in contact te komen
met of iets te organiseren voor vluchtelingen met een
gedeelde professionele achtergrond of hobby, dan wil
ik u uitnodigen u aan te melden bij de Facebook pagina
van de ‘Refugee Start Force - West’ die zich o.a. richt op
de regio Leiden.
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Om te bewaren
April 2016

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

Huisarts
14.00 - 15.00

		 Renske Bloemers

Huisarts in opleiding

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

Andere dagen op afspraak.
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

		 Sioe-Lie Thio

Assistente spreekuur voor:

Herhalingsrecepten

Consultatieve antroposofische praktijk

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

Consultatief arts

Kinder- en jeugd Psycholoog
Michiel Schilhorn

		 Marga Hogenboom – van den Eijnden

Orthopedagoog/GZ-psycholoog
Sisca v.d. Hell

Praktijkondersteuners
Praktijkverpleegkundige
Paulien Engels

Praktijkondersteuning Psychische
Hulpverlening (POH – GGZ)
Liesbeth Borg

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

Praktijkmanager
Petra Alkema - de Jong

Mantelzorg, verplicht of vrijwillig

Geven en Nemen

Hilde Jansen-van Gijlswijk, kunstzinnig therapeut

Manja Wodowoz-de Boon, euritmietherapeut

De overheid bezuinigt al jaren op de zorg.
En in de media lezen we over hoe de overheid
burgers wil verplichten mantelzorg te verlenen.
Mantelzorg, langdurige onbetaalde hulp aan zieken
of ouderen door familieleden of bekenden¹.
Tot voor kort was Nederland een klassieke
verzorgingsstaat², dit is een sociaal systeem waarbij
de overheid zorgt voor het welzijn van de burgers.
In 2013 gaf de koning in zijn toespraak aan
dat de klassieke verzorgingsstaat verandert
in een participatiesamenleving.

We verwachten meer van de zorg dan vroeger.
We zijn mondiger. We zoeken dingen uit op internet.
We willen een second opinion en wellicht zelfs wel
een third. En onze verwachtingen zullen alleen maar
hoger worden. Verwachten we daarom ook meer
van de zorg voor onze naaste kwetsbare medemens?
Zijn we voor hen ook mondig?
Is het juist dat wat bedoeld wordt met verplichte
mantelzorg? Opkomen voor onze naaste kwetsbare
medemens? Zodat wat wij nu voor onze ouders,
buren, familie en vrienden kunnen doen, straks voor
ons, wanneer wij het nodig hebben, ook wordt gedaan.

Hoe komt het dat er zoveel wordt bezuinigd op zo'n
belangrijk onderdeel van ons leven? En welke link
heeft mantelzorg met de participatiesamenleving?
Participatiesamenleving³ is een samenleving waarin
de mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor
hun eigen leven en omgeving. Welke veranderingen
vraagt deze participatiesamenleving van ons?
Astrid van Zon, directeur van Rozemarijn in Haarlem,
een antroposofische dagbesteding en woon-werkgelegenheid voor kwetsbare kinderen en jongeren
zegt in haar lezing op de Landelijke Conferentie
De kracht van het ouder worden: “De ontwikkeling
naar een participatiesamenleving gaat gepaard
met bezuinigingen. Maar zorg maakt deel uit
van een tijdsgeest in verandering. De economie
verandert ook. Sinds de 90'er jaren zien we
een meer individualistische ontwikkeling.”
In verpleeghuizen is dit goed te zien in de wens
voor meer privacy. Waar tot tien jaar geleden het
heel gewoon was om met twee of meerdere
mensen op een kamer te slapen vinden we nu
een éénpersoonskamer met eigen badkamer
heel gewoon.
18

N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / A P R I L 2 016

Sociale gezondheid kan aanvoelen als de hemel
op aarde; als een paradijselijk geluk. Als het sociale
niet gezond is, lijkt het soms meer dan een kwelling.
Een van de gebieden waar men de sociale gezondheid
kan toetsen is het gebied van geven en nemen
en hoe men hier mee omgaat met elkaar.
Het kleine woordje ‘hoe’ slaat gelijk de brug naar
mijn beroep, want als mens, die beweging als een
genezende kracht wil gebruiken, is het woordje
‘hoe’ voor mij van groot belang. Ik doe eigenlijk niets
anders dan telkens voor ieder patiënt uit te vinden
HOE ik de beweging moet doen zodat er verandering
kan komen. Het geven/schenken en nemen/ontvangen
komen vooral in ritmische oefeningen voor en scheppen
door hun evenwichtige afwisseling een verfrissende
kracht voor de adem en het hart. Het sociale terrein
van ieder individuele mens is het ritmische midden,
daar waar binnen en buiten in wisselwerking treden,
bij de longen en het hart. Daarvoor is ruimte nodig.
Het leren omgaan met de ruimte is een specifiek
oefenterrein in de euritmie. Maar voor de specifieke
oefeningen begint het al met alledaagse
geef en neem – momenten:
Hoe geeft iemand een hand?
Hoe schenkt iemand een blik?
Hoe geeft iemand een signaal? Een antwoord?
Hoe neemt iemand zijn/mijn ruimte in?
Hoe neemt iemand zijn/mijn ruimte waar?

¹Bron: Www.woorden.org/woord/mantelzorg
²Bron: Www.woorden.org/woord/verzorgingsstaat
³Bron: www.woorden.org/woord/participatiesamenleving

Ik ben er dus dagelijks mee bezig. Het is nooit saai.
Er zijn zoveel variaties als er mensen zijn. En natuurlijk
zijn er extreme situaties, die een sleutel kunnen worden
om tot een verandering te komen. Voor de twee
eerste ‘hoe’s’, het handgeven en de blik/ het kijken
een voorbeeld:

Een patiënt die mij bij binnenkomst een hand geeft,
waarbij mijn hand tot moes wordt, zal na een
gedifferentieerde bewegingservaring door
de euritmie met haar hand een andere mogelijkheid
kennen en wellicht in kunnen zetten. Het zelfde geldt
voor de patiënt wiens hand ik nauwelijks voel bij
de eerste keer. Wellicht worden door de euritmische
bewegingen ontdekkingen gedaan, die deze hand
kunnen sterken. Het handgeven is een kleine geste,
waarin de kiem tot sociale gezondheid al gelegd is.
Twee uitersten:
1. Slap – hier is weinig kracht voorhanden om te geven. 		
Is de ander gevoelig genoeg mijn zwakke situatie
in te schatten? Hoe groot moet de druk zijn van
de ander om een eigen krachtbron te kunnen 		
ervaren?
2. Hard – ‘ik’ geef hier en ik ben sterk, dat moet je voelen
– maar voel ik wel de ander of is het een onbekend 		
terrein, dat ik op deze manier het liefste ontwijk?
Deze uitersten scheppen tussen zich in een midden, 		
waar ruimte kan zijn tot een vrije ontmoeting tussen 		
twee mensen.
Het zelfde geldt voor het terrein van de blik.
Ook hier twee uitersten:
1. Het wegkijken, ontwijken van de ogen van
de ander, continue moeten vluchten, niet durven
de ogen op iemand te laten rusten.
Te veel binnen blijven.
2. Het blijven aankijken, bijna aanstaren, als of de blik 		
blijft plakken. Te veel buiten zijn.
Tussen deze twee uitersten in bevindt zich een ademend
aanvoelen van wat voor de ander fijn voelt. Een gezonde
verhouding, waarin een vrije ontmoeting mogelijk
wordt. Hoe kijk ik naar de ander, dat hij/zij zich vrij voelt?
Is het aanstaren, blijven plakken met de blik iets wat
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de ander fijn vindt? Hoe is het voor mij om telkens daar
buiten te zijn? Zie ik iets van de ander als ik telkens naar
binnen vlucht? Wat kan me helpen mijn blik te sterken?
Alledaagse voorbeelden:
Het gezien of niet gezien worden kan in alledaagse
omstandigheden voorkomen, b.v. bij het instappen
in de trein in de ochtendspits: de treindeur gaat open,
veel mensen willen er uit. Worden zij gezien en wordt
er ruimte gemaakt? of worden zij juist niet gezien,
maar is het verlangen naar een goede zitplaats zo sterk,
dat men probeert in te stappen vóór de anderen
eruit zijn?
De laatste reiziger is er uit – en dan?
Wederom is de vraag of mijn buurman, die net als ik
voor de deur heeft gewacht, nu ziet dat ik er ook ben
en ik zie dat hij er is, zo dat men elkaar genoeg ruimte
geeft om waardig in te stappen.

HOE ga ik om met mijn medemens?
Het is ook in een gespreksituatie te vinden:
Ik vertel uitbundig mijn laatste belevenissen en weet
ten slotte niets van de ander, daar was geen ruimte voor.
Was het nou dat hij/zij de ruimte om iets over zich zelf
te vertellen niet nam? Of dat ik de ruimte niet gaf?

HOE ga ik om met mijn medemens?
Pinksteren is een prachtig feest op de Vrije School
in Haarlem: de kinderen dansen met kleurrijke linten
helemaal in het wit gekleed om een grote stang
en daarna is er door ouders gebakken iets lekkers.
Er is een afspraak dat de kinderen twee keer van
het lekkers mogen halen, maar tot twee tellen blijkt
in sommige situaties een lastige opgave en zo is
er niet genoeg voor iedereen om twee keer
te halen. Het zelf durven nemen werd door een paar
kinderen uitgebuit. Intussen zijn de afspraken aangepast
en beter onder controle ( ieder kind krijgt twee
bonnetjes, maar mag ze ook weggeven) tot algemene
tevredenheid van de kinderen en de vlijtige bakkers.
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Het schoolplein als oefenplek voor de grote
maatschappij?
Het missen van sociale gezondheid kan in een
gemeenschap het principe van ‘survival of the fittest’
bevorderen, waar iedereen voor zichzelf vecht voor
zijn eigen voordeel met daaraan gekoppelde
machtsstructuren, die dit principe in leven houden.
Sociale gezondheid is er als mensen in
een gemeenschap zich gezien en gewaardeerd
of tenminste gerespecteerd voelen. Door sociale
gezondheid kan er een gemeenschappelijke energie
ontstaan om samen aan iets te bouwen,
dat men alleen niet voor elkaar zou kunnen krijgen.
Ieder geeft, wat mogelijk is en neemt, wat nodig is.

Hemel of hel (Oud joods verhaal)
Rav Haim van Romshishok was een wandelende predikant. Hij reisde van stad naar stad en sprak
in zijn preken altijd weer van de belangrijke taak de medemens lief te hebben en hem respectvol
te benaderen. Vaak begon zijn preek met de woorden:

“ Eens steeg ik op naar het firmament. Eerst bezocht ik de hel en het zicht daarop
was vreselijk. Rijen en rijen tafels waren overladen met kostelijke gerechten.
Toch waren de mensen, die om de tafels zaten vermagerd en bleek en hun magen
knorden van de honger. Toen ik dichter bij kwam, zag ik de oorzaak
van hun vervelende situatie.
Ieder hield een grote lepel in zijn hand. Maar hun armen waren op lange houten
planken gespannen, zodat zij hun gewrichten niet konden buigen om de lepel
naar de mond te brengen. Het brak mijn hart om het gekwelde kreunen
van deze armzalige mensen te horen. Zij waren zo dicht bij al het heerlijke eten,
maar konden zich niet voeden.
Vervolgens ging ik na de hemel. En ik was verrast hetzelfde tafereel te zien
als dat ik in de hel was tegengekomen. Rijen en rijen tafels, vol geladen met
de smakelijkste gerechten. Toch zaten de mensen hier in tegenstelling tot in de hel
tevreden om de tafels heen. Zij praatten vriendelijk met elkaar en het zag er uit alsof
zij van de grote hoeveelheid eten genoeg binnen hadden gekregen om tevreden
te zijn. Toen ik dichterbij kwam, was ik verbaasd te zien, dat ook hun armen net zoals
in de hel waren vast gespannen op houten planken, zodat ook zij hun ellenbogen en
handgewrichten niet konden buigen. Hoe lukt het hun dan te eten?
Ik stond een tijdje het geheel gade te slaan en zag toen een man, die zijn lepel
in een van de gerechten voor hem op tafel stopte. Toen strekte hij zijn arm uit
en gaf het aan de man tegenover hem! De ontvanger dankte hem om
zijn vriendelijkheid en gaf deze terug door van zijn kant zijn weldoener te voeden.
Plotseling verstond ik: Hemel en hel bieden dezelfde omstandigheden en condities.
Het enige verschil bestaat daarin, hoe de mensen met elkaar omgaan.
Ik liep terug na de hel, om de arme hongerigen mijn inzicht mee te delen.
Ik fluisterde een man in het oor:” Je hoeft geen honger meer te leiden!
Gebruik je lepel, om je buurman te voeden; hij zal je zeker hetzelfde doen en jou
te eten geven.” “Jij verwacht, dat ik deze afschuwwekkende mens tegenover mij
zal voeden?” gaf de man woedend terug. “ Ik zal eerder verhongeren dan dat ik
hem te eten zal geven!” Toen verstond ik de wijsheid van de Heer in Zijn keuze,
wie de hemel of de hel waardig is.
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Biologisch en biologisch dynamisch
Judy van den Berg, diëtist
Rudolf Steiner heeft in het jaar 1920 voordrachten
gegeven over een landbouwmethode die biologisch
dynamische landbouw werd genoemd en tegenwoordig
meer en meer de naam biodynamische landbouw heet.
Deze manier van landbouw bedrijven heeft volgens mij
een verbinding met het thema ‘maatschappelijke
gezondheid’ aangezien landbouw en veeteelt te maken
heeft met mensen die een gemeenschap vormen
in een boerenbedrijf en boerenbedrijven een belangrijk
onderdeel zijn van de maatschappij. Zorgboerderijen
waren oorspronkelijk antroposofische initiatieven,
evenals groente abonnementen en consumentenkringen. Verder heeft ons bestedingspatroon invloed
op maatschappelijke gezondheid. Als wij fairtrade
voeding kopen of voeding van een biodynamische
boerderij hebben wij een positieve invloed op deze
initiatieven en de gezondheid van moeder aarde.
In deze nieuwsbrief wil ik iets schrijven over de verschillen tussen de biologische en biodynamische
landbouw. Deze landbouwmethoden worden onderscheiden door verschillende keurmerken op de verpakking van voedingsmiddelen. Demeter is het keurmerk
voor biodynamische voedingsmiddelen, Eko is het
Nederlandse keurmerk voor biologische producten
en het logo met de sterretjes is het Europese keurmerk
voor biologische voedingsmiddelen.

Biodynamische landbouw waar het Demeter keurmerk
aan is verbonden is ontstaan rond 1920 toen bezorgde
boeren Rudolf Steiner benaderden met de waarneming
dat bij het gebruik van kunstmest wat toen zijn intrede
deed de variatie aan kruiden in de weiden met de helft
verminderden. Boeren wisten toen intuïtief dat kruiden
in het voer van de grazers een bijdrage levert aan
de gezondheid van de dieren en dus ook beter zijn
22

N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / A P R I L 2 016

voor de mensen die levensmiddelen van deze dieren
nuttigen.
Hedendaagse gangbare weilanden zijn heel monotoon,
gras is het enige wat er kan groeien en
de mestmethode heeft een negatief effect op het
bodemleven. Als de boer gegierd heeft zijn volop vogels
te zien die de omhoog gedreven wormen door
de drijfmest nuttigen. Wormen zijn erg belangrijk voor
een gezonde bodem. Voor gezonde landbouwgewassen
is het essentieel dat de bodem gezond is, rijk aan
een grote variatie aan organismen en niet alleen bemest
met Stikstof, Kalium en Fosfaat. Aan de buitenkant van
de plant zijn verschillen niet goed waarneembaar,
maar er zijn grote smaakverschillen en kwaliteitsverschillen bij de verschillende teeltmethoden.
Gewassen uit de biodynamische landbouw bevatten
de meeste voedingsstoffen en smaken nog oorspron
kelijk. Veel koks erkennen dit ook. Een wat bittere smaak
is juist gezond voor ons. En een plant die zijn eigen
verdedigingsstoffen moet maken tegen insecten
is sterker en hiermee gezonder. Tevens is deze plant
vitaler en langer vers. De bodemverzorging in
de biodynamische landbouw gaat verder dan in
de biologische landbouw. Bij de biologische landbouw
wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, maar bij de biodynamische landbouw
wordt het bodemleven en de composthoop extra
verzorgd. Hiertoe worden speciale preparaten gemaakt.
Een ander verschil van belang is dat er op een biodynamisch boerenbedrijf sprake is van een kringloop van
mest en voer, er zijn geen overschotten van mest.

vervolgens ook op de kwaliteit van het vlees en
de zuivelproducten. Onderzoek heeft uitgewezen
dat kippen met het Demeter keurmerk een betere
eigen weerstand hebben dan de biologische kippen,
dus gezonder zijn.

De opleiding voor biodynamisch boer in Dronten bij
de Warmonderhof is zeer populair in deze tijd,
dat is toch goed nieuws voor de gezondheid van
de mens, de dieren en de aarde. Voor wie graag meer
leest over biologische en biodynamische landbouw:

“In 2011 toonde onderzoek van het Louis Bolk Instituut en
de Universiteit van Maastricht aan dat de borstvoeding
van vrouwen die Demeter zuivelproducten gebruikten
significant meer gezonde vetzuren bevat en minder
ongezonde stoffen. Ofwel een gezonde kringloop op
het landbouwbedrijf zorgt ook voor een gezonde kringloop
voor de mens” bron: folder van de bd vereniging.

www.bionext.nl
www.stichtingdemeter.nl
www.bdvereniging.nl

In de veeteelt is binnen de biodynamische landbouw
een belangrijk richtlijn dat koeien niet onthoornd mogen
worden en kippen hun snavels dienen te behouden.
De horens van koeien schijnen een belangrijk deel uit
te maken van het reukorgaan en hiermee invloed te
hebben op de verteringscapaciteit van de koe en
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Maatschappelijke gezondheid in de
samenleving; hoe werkt dat?

klein-kinderen is of in een goed gesprek met een vriend.
Ook kunt u de frisse blik zijn die de oudere generatie
aan het denken zet, door kritische vragen te stellen of
nieuwe ontwikkelingen te introduceren.

Door in elkaar te investeren zorgt u voor het gezond
blijven van uw sociale netwerk en daarmee ook
uiteindelijk voor het gezond blijven van de gehele
samenleving.

Bregje Voslamber, Kind en Jeugd Psychologie stagiaire
Alles wat in de wereld leeft, verandert, groeit
en ontwikkelt. Het oude wordt vervangen door het
nieuwe. Dit levensproces zorgt ervoor dat het leven
gezond blijft en niet afsterft. Op basis van het oude kan
er verder ontwikkeling plaatsvinden. Zo gaat het ook
in de samenleving. De samenleving is dynamisch
en levend. Er zit beweging en verandering in. Het blijft
niet stil staan.Inzoomend op een onderdeel van het
grote begrip “samenleving,” sta ik stil bij het investeren
in nieuwe generaties. Zoals alles wat leeft, moet het
oude worden vervangen door het nieuwe.
Na jaren nemen oude werknemers afscheid en nemen
nieuwe, jonge werknemers hun plaatsen in.
Om continuïteit te waarborgen en om te zorgen
dat kennis niet verloren gaat, zijn er universiteiten
die jongeren opleiden. Hier wordt de basis gelegd voor
het vakgebied, door studenten kennis bij te brengen
over theorieën en resultaten van wetenschappelijk
onderzoeken. Vervolgens moet deze basiskennis
gekoppeld worden aan de praktijk. Tegenwoordig geven
veel studies hier gehoor aan en worden er stages
in curricula geschreven.
Er wordt een beroep gedaan op de samenleving om
ruimte te maken voor stagiaires. In de praktijk blijkt dit
erg lastig te zijn. Stagiaires zijn niet overal welkom.
Er zijn hierdoor te weinig stageplekken voor studenten.
Zelf heb ik dit in mijn zoektocht naar een geschikte
stageplaats in levende lijve ondervonden. In mijn geval,
en bij andere stagiaires, heeft dit geleid tot studievertraging. Als organisaties gesloten blijven voor stagiaires,
zorgt dit voor een vertraging in het levensproces,
wat leidt tot voor maatschappelijke ongezondheid.
Het ATL biedt veel ruimte voor verschillende opleidingsplekken. Geneeskundestudenten kunnen hier hun
coschappen lopen. Ook kan er bij therapeuten stage
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gelopen worden, bijvoorbeeld bij een aangesloten
zelfstandige psychologenpraktijk. Daar heb ik zelf
een stageplaats gevonden en werk en leer ik al een
aantal maanden met veel plezier. Hier doe ik veel
praktijkkennis op die niet uit boeken te leren is, maar
alleen overgedragen kan worden door mensen met
jaren werkervaring.
Wat ik heb ontdekt, is dat het geven en ontvangen
wederkerig is, want als stagiaire heb je ook wat te bieden.
In het ATL is er ook ruimte voor stagiaires om eigen
ideeën in te brengen, met behulp van de “nieuwste”
kennis die ze in hun opleiding hebben opgedaan.
Hier kunnen patiënten ook hun voordeel aan doen,
zoals dat de professionals geüpdatet blijven van nieuwe
ontwikkelingen waardoor de uiteindelijke zorg voor
de patiënten verbetert. De frisse blik die stagiaires op
zaken werpen en de vragen die ze stellen zorgen er
ook voor dat de professionals tot denken wordt gezet
en hun blik verruimd wordt voor mogelijk andere kanten
van het probleem. Het schept een klimaat van een goed
functionerend levensproces; door middel van ervaring
en input van de nieuwe generatie vindt er ontwikkeling
plaats en genereert verbeteringen in het werkveld.
Door ruimte te bieden aan stagiaires en aan net afgestudeerden in uw organisatie zorgt u voor maatschappelijke
gezondheid van zowel uw eigen organisatie als uw
vakgebied, en daarmee ook de samenleving.

Nieuwe ontwikkeling binnen SIJTHOFF:
Het cultureel ontmoetingscentrum Sijthoff dat sinds
augustus 2013 aan de Doezastraat 1B bestaat, heeft
vanaf de sluiting van het Grand Café in de zomer 2015
zijn culturele activiteiten onverminderd kunnen voortzetten, dankzij de inspanning van een heleboel
vrijwilligers.
Vanaf april 2016 begint er een nieuwe samenwerking
met verschillende partijen die het café/restaurant zullen
openen. In Gemiva is een fijne partner gevonden voor
dagelijkse openstelling tussen 9 en 17 uur.

Van de website van de Gemiva-SVG Groep:
De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die dat
op eigen kracht (nog) niet kunnen bij hun leven in onze
samenleving. We dragen daarmee bij aan een zo goed
mogelijk leven van de mensen die wij ondersteunen.
Volgens ons bestaat dat uit:
• zo veel mogelijk regie over je eigen leven;
• een plek hebben waar je jezelf kunt zijn;
• leven in contact met anderen;
• je talenten kunnen gebruiken;
• hulp vragen en krijgen bij wat je (nog) niet kunt.

De Gemiva – SVG Groep start een biologisch lunchcafé:
Hof van Sijthoff.
Hier worden mensen met een beperking opgeleid om
te werken in de horeca onder de naam Hof van Sijthoff.
U bent dan ook overdag weer welkom voor koffie /thee
met taart of lunch.
Op een aantal avonden is het mogelijk te eten bij Sijthoff.
In elk geval opent Resto van Harte op donderdagen
de deuren, andere avonden zijn in ontwikkeling.
Meer informatie op www.sijthoff-leiden.nl

Nu zult u misschien denken: “Moet ik per se
een werkplek hebben om bij te dragen aan een maatschappelijke gezonde samenleving?”. Geen nood.
Naast investeren in nieuwe generatie op uw werkplek,
kunt u ook kijken naar uw naaste omgeving, zoals uw
gezin, familie, vrienden en kennissen. Mogelijk kunt
u uw opgedane levenskennis overbrengen aan de
jongere generatie, of dit nu tijdens het koken met uw
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Nieuwe huisarts, Renske Bloemers

Antroposofisch consultatief arts bij het ATL
Marga Hogenboom - van den Eijnden

Graag stel ik me aan u voor als nieuwe huisarts in
het ATL. Mijn naam is Renske Bloemers, 34 jaar oud,
en sinds half januari werkzaam in de praktijk van
Harco Alkema op de dinsdag en vrijdag. Oorspronkelijk
afkomstig uit Waddinxveen is Leiden als stad me niet
helemaal onbekend, maar inmiddels reeds vijftien jaar
woonachtig in Amsterdam, waar ik ook mijn studie
tot arts en huisarts voltooide, is het medische landschap
van Leiden nog nieuw voor me. Voor u als patiënt is
het van belang te weten dat ik niet antroposofisch
geschoold ben, maar wel voorstander ben van een
holistische benadering van de geneeskunde. Vanuit die
interesse ben ik afgelopen najaar gestart met de twee
jaar durende parttime opleiding Integrative Medicine,
een groeiende beweging die de therapeutische relatie
tussen patiënt en hulpverlener centraal stelt, kijkt naar
de gehele mens en op basis van wetenschappelijk
onderzoek gebruik maakt van alle geschikte
thera-peutische benaderingen, zorgprofessionals
en disci-plines, om zo tot optimale gezondheid en
optimaal herstel te komen.

Hierin is nog een hoop te leren. De mens zit wonderbaarlijk maar ook fascinerend in elkaar en het is
een uitdaging om helder te krijgen wat voor ieder
individu het beste werkt, voor u als patiënt maar
ook voor mij als huisarts. Ik vind het belangrijk hierover
open in gesprek te blijven. U kunt tevens bij mij terecht
voor het plaatsen van een anticonceptiespiraaltje
of het verrichten van kleine ingrepen zoals het
verwij-deren van een moedervlek of een ingegroeide
teennagel. Naast mijn werkdagen in het ATL werk ik
als waarnemend huisarts in wisselende praktijken in de
regio Amsterdam en geef ik af en toe onderwijs bij
de geneeskundeopleiding aan het VUmc. Deze variatie
aan werkzaamheden in combinatie met verschillende
hobby’s (schrijven, hardlopen, theater en muziek maken
en koken) houdt me geïnspireerd en in balans.
Ik ontmoet u graag in de praktijk, hoewel ik u toewens
dat uw gezondheid het toelaat om
voorlopig geen kennis met me te
hoeven maken.

Nieuwe huisarts in opleiding
Vanaf maart 2015 zal ik als aios gaan werken in de praktijk
van Harco Alkema. Tijdens mijn studie en werkzaamheden heb ik gemerkt dat ik met een generalistische
blik naar patiëntenzorg kijk. Voor mij gaat de behandeling van patiënten verder dan alleen de medische
problematiek. Dit is de reden waarom ik voor het
huisartsenvak gekozen heb. De afgelopen jaren heb
ik als basisarts op verschillende afdelingen gewerkt,
waaronder cardiologie, psychiatrie, geriatrie en
verpleeghuis. Collega's omschrijven mij als een
betrokken, respectvolle en pragmatische arts.
26

N I E U W S B R I E F AT L & V O A G / A P R I L 2 016

Mijn doel is om mij verder te ontwikkelen als
(huis)arts en natuurlijk goede zorg te bieden.
Ik heb zin om in de huisartsenpraktijk aan
de slag te gaan!
Vriendelijke groet,
Sioe-Lie Thio

Sinds 2 maanden ben ik op woensdagmiddag
een consultatief spreekuur begonnen bij het ATL.
Dit betekent dat mensen die een consultatieve
antroposofische arts zoeken in de praktijk bij mij
een afspraak kunnen maken.
In mijn vorige praktijk in Schotland heb ik de laatste
8 jaar ook een consultatieve praktijk gehad, en het
is fijn daarmee verder te kunnen gaan hier in Leiden.
Tijdens mijn spreekuur heb ik tijd voor de patiënt
(het eerste consult is 50 minuten) waardoor er meer
mogelijkheden bestaan voor een geïndividualiseerde
diagnose en een gepast behandelplan.

Daarnaast zie ik kinderen en mensen
met ontwikkelingsproblematiek.
Mijn consulten vallen niet onder de huisartsenzorg.
Als er een aanvullende verzekering is wordt een deel
direct vergoed, maar dit is per verzekering verschillend.
Het gaat niet af van het eigen risico.
Voor meer informatie: www.antroposofischarts.com
Voor afspraken kunnen de assistentes van het ATL
worden gebeld.
(Op andere dagen ben ik antroposofisch waarnemend
huisarts, op dit moment werk ik als zodanig in
Therapeuticum Helianth in Rotterdam).

Voor wie?
Terugkijkend op de eerste maanden is mijn consultatieve
antroposofische praktijk met een voorzichtige opbouw
begonnen. Wel is er een verscheidenheid van
problemen op het spreekuur besproken.
Patiënten kwamen met de vraag voor begeleidende
behandeling van kanker, naast hun reguliere behandelingen (chirurgie, chemotherapie of bestraling).
Dit wordt in de praktijk met maretak gedaan, iets dat
al meer dan 90 jaar hiervoor wordt gebruikt. Dit gebeurt
in de vorm van onderhuidse injecties een paar keer per
week. Het vraagt om een intensieve samenwerking
met de patiënt om steeds de juiste aanpak te vinden.
Daarna is het stimulerend om te zien hoe de maretak
het welbevinden van de mensen ondersteunt, en de
behandeling met chemotherapie draagbaarder maakt.
De tweede groep mensen kwam met vragen over
gebrek aan vitaliteit. Bij deze mensen wordt na
een biografische anamnese een behandelplan
met verschillende antroposofische medicijnen
en ondersteunende massage gestart.
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Hoe krijg ik regie over mijn leven?
Hierdoor ontstaat een prettige mix tussen theorie en
ervaring. Bij deze cursus hoort wel wat huiswerk , maar
dat is maximaal een kwartier per dag en het kan vaak
tijdens de gewone dingen worden gedaan. Door de
oefeningen mee naar huis te nemen krijgt de deelnemer
een beter beeld van de regie over zichzelf in het
dagelijks leven.

Inzicht door kleine dingen
“Deze cursus geef ik inmiddels een paar jaar en ik vind
hem nog steeds wonderbaarlijk”, zegt Leontine
Rodewijk. “Als het de cursist enigszins lukt om het
huiswerk te doen, dan is de kans groot dat hij op een
verfriste manier naar zichzelf kan gaan kijken en meer
regie kan ervaren. Het inzicht komt vaak door kleine
dingen, maar met groots effect. Ook de omgeving
profiteert vaak mee van deze cursus. Gesprekken met
partners of kinderen kunnen ineens heel anders worden.”

Praktische oefeningen voor grip op het dagelijks leven
in de cursus levensregie.
Balans
Hoe krijg ik meer regie over mijn leven? Dat is de insteek
voor de cursus levensregie die het ATL voor de tweede
keer zal geven. Het doel van deze training is dat de
cursist bewuster wordt van de instrumenten die hij
of zij tot de beschikking heeft om de eigen regie
en balans beter te bewaren.

Opzet training
Tijdens de bijeenkomsten staan zes concrete opdrachten
centraal die de cursist duidelijker maken hoe het zit met
de eigen gedachten, gevoelens en dat wat diegene doet.
De oefeningen zijn op basis van “Het zesvoudige pad”
een boekje van Joop van Dam. Door deze oefeningen
kan de cursist (weer) meer regie krijgen over zichzelf.
De cursus heeft een redelijk vaste opbouw waarin
ontspanning, kunstzinnig werken en een korte theoretische uitleg over de oefening aan bod komen.
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Redenen om mee te doen
Redenen om aan deze cursus mee te doen zijn divers.
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.
Sommige cursisten lopen tegen bepaalde dingen aan in
hun leven, zoals onvrede met werk of relaties, willen van
sommige gewoontes af of meer stilte in hun hoofd.
Maar ook zelfontwikkeling in het algemeen of nieuwsgierigheid zijn goede redenen om mee te doen.
De effecten van de training zijn divers. Bijvoorbeeld beter
kunnen slapen, zelf meer rust kunnen vinden of beter
met mensen om kunnen gaan. 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.

Praktische informatie
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8
Kosten: € 140,00 (dit is inclusief materialen).
Er is geen vergoeding mogelijk vanuit
de (aanvullende) ziektekostenverzekering.
Als patiënt van het ATL kunt u een beroep
doen op het Solidariteitsfonds als de
kosten een belemmering zijn om deel
te kunnen nemen.

Begeleiding
Leontine Rodewijk, kunstzinnig therapeut
en EssentieCoach® www.spiegelbeeldinkunst.nl

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

Verwijzing: De huisarts of een andere
therapeut kan u attenderen op deze
cursus, maar u kunt zich natuurlijk ook
op eigen initiatief aanmelden.
Tijd en plaats: Voor deelname aan
de cursus houdt de cursusleider een
individuele intake om kennis te maken
en om te bespreken of de cursus past
bij de verwachting die de belangstellende ervan heeft. Deze vindt plaats
op dinsdagavond 19 april. De bijeenkomsten zijn op vakantieweken
na wekelijks op dinsdagavonden
van 20.00 tot 21.15 op het ATL.
De cursus is 7x, en start op 26 april.
Volgende data zijn:
10, 17, 24 en 31 mei en 7 en 14 juni.

Opgave
U kunt zich aanmelden bij
de assistentes van het ATL,
Telefoon: 071-512 16 41, keuze 4 of
E-mail: administratie@atl-leiden.nl
Heeft u wel belangstelling, maar kunt
u er deze trainingscyclus niet bij zijn,
laat het ons dan weten. Bij voldoende
belangstelling starten we zo mogelijk
een nieuwe training.
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Het antroposofisch
Kinderspreekuur
Uit de wachtkamer van
het ATL kunt u een informatie
folder meenemen over
het Kinderspreekuur.

Vereniging
Ondersteuning
Antroposofische
Geneeskunde

Twee acceptgirokaarten

Lidmaatschap VOAG

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.

per jaar

• 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

gezin
minimaal € 45
streefbedrag € 55

Bestuur VOAG
Verenigingsjaar 2016 loopt van 1-1-2016 tot en met
31-12-2016. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het
kalenderjaar en dient bij voorkeur in de eerste maanden
van het verenigingsjaar vooruit betaald te worden.

Solidariteitsfonds
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:

alleenstaande
minimaal € 25
streefbedrag € 30

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.

Voorzitter
Vacant
Secretaris
Tromp de Vries
trompdevries@casema.nl
Penningmeester
Dick Langbroek
Algemene bestuursleden
Lida Jansen
Vacant

Mandaten en mandaathouders
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.

ING rekeningnummer: NL87INGB0008569083 t.n.v. Ver.
Onderst.Antroposofische Geneeskunde Solidariteitsfonds
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Colofon
© April 2016
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
Papier
Biotop, FSC Mixed Sources papier (productgroep uit
goed beheerde bossen e.a. gecontroleerde bronnen).

Drukker, Sparta

Dit alleen werkt genezend:
Als in de spiegel van de mensenziel
De hele gemeenschap ontstaat
En als in de gemeenschap leeft
De kracht van ieder individu.
~Rudolf Steiner~
(vertaling: Wijnand Mees)
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