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Voorwoord

Dick Langbroek, penningmeester en interim voorzitter VOAG

Voeding is het thema van deze Nieuwsbrief. Voeding in 
de fysieke betekenis: eten en drinken. De volgende 
Nieuwsbrief krijgt ook voeding als thema, en dan in 
geestelijke zin.

Nu dan eten en drinken: we doen dagelijks niet anders, 
en daarbij maken we - bewust of onbewust - heel wat 
keuzes. Eet en drink ik alles wat wordt aangeprezen? Eet 
ik alleen producten die op verantwoorde wijze zijn 
geproduceerd? Wil ik alleen biologisch-dynamisch 
geproduceerd voedsel eten? Betaal ik meer voor een 
stukje biologische scharrelkip dan voor een treurig stuk 
plofkip? Eet ik geen vlees omdat ik onze manier van vlees 
produceren verwerp?

En dan zijn er ook meer filosofische kwesties rond 
voeding,  zoals: 
Is dat wat ik eet van invloed op wie ik ben, of is het net 
andersom? 
Is het mijn plicht verantwoordelijkheid te nemen voor 
wat ik mijn lichaam dagelijks aan voedingsstoffen geef, 
of is het voldoende als ik afga op wat de overheid 
daarover zegt? 
Is het niet bizar dat het nu zo schijnt te zijn dat er 
wereldwijd meer mensen lijden aan obesitas dan aan 
honger?

Kortom, over voeding is veel te zeggen, te doen en te 
denken, zoals u verder in deze Nieuwsbrief kunt lezen.
En dan doe ik als interim voorzitter nogmaals een beroep 
op vooral jongere enthousiaste patiënten om mee te 
doen in de VOAG. Je hoeft heus geen antroposoof te 
zijn, het gaat erom dat je enthousiast bent over de 
manier van zorgverlening door het ATL.

Voor nu wens ik u allen, in het kader van het thema 
voeding, voor vandaag een smakelijke en gezonde 
maaltijd toe.
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Mededelingen vanuit de praktijkorganisatie

Petra Alkema – de Jong, praktijkmanager

NHG praktijkaccreditering 
Einde augustus zijn wij weer 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 zorg, 
hygiëne, praktijkorganisatie, personeelsbeleid en 
omgang met patiënten. 

Afscheid en welkom diverse medewerkers
Recentelijk zijn er een aantal wijzigingen in ons mede-
werkersbestand geweest. Ten eerste is uit de praktijk van 
Harco Alkema, arts in opleiding Sioe-Lie Thio vertrokken 
per 31 augustus jl. en komt arts in opleiding Kim Jansen 
haar plaats innemen. Sioe-Lie heeft besloten om zich op 
andere specialismen te oriënteren en Kim Jansen 
vervolgt haar opleiding bij onze praktijk naar reeds 
eerder als arts in opleiding tot huisarts in een andere 
praktijk werkzaam te zijn geweest. 
Tevens hebben wij afscheid genomen van assistente 
Eline Koeslag-Eyckelhof. Zij is, met tussenpozen, 7 jaar bij 
ons werkzaam geweest en ook zij is zich beroepsmatig 
aan het heroriënteren. Wij hopen snel een nieuwe 
collega doktersassistent te vinden.

Afspraak in de huisartsenpraktijk; bij wie kom ik 
terecht?
In onze huisartsenpraktijken zijn ondertussen diverse 
artsen en ondersteunende medewerkers
zoals de POH-s en POH-GGZ werkzaam. Deze praktijken 
zijn opleidingspraktijken en de artsen in opleiding en 
waarnemers voeren een groot deel van het huisartsen-
werk uit voor de praktijkhouders Bart Janssen en Harco 
Alkema.
Als antroposofisch centrum vinden wij het belangrijk dat 
jonge artsen (en ook assistentes en therapeuten) 
kennismaken met ons gezondheidscentrum. Daarnaast 
hebben de huisartsen regelmatig verplichte na- en 
bijscholingsactiviteiten waardoor waarnemers niet meer 

weg te denken zijn in onze praktijken. 
Als u dus een afspraak met een huisarts wilt maken, dan 
zult u niet automatisch meer bij uw arts terecht kunnen. 
Er wordt door de assistentes in samenspraak met u 
gekeken bij welke arts of ondersteuner uw afspraak kan 
worden ingepland. Voor spoedgevallen betekent dit dus 
dat u altijd door de op dat moment beschikbare arts 
wordt gezien. Verder kunt u, als u door een arts in 
opleiding wordt gezien, vragen of de eigen arts  
geconsulteerd kan worden tijdens het spreekuur.  
Voor antroposofische consulten wordt u natuurlijk alleen 
door antroposofische huisartsen gezien, maar dit kan 
dan soms wel enige wachttijd vergen.

Verbeteringen aan de panden; schilderwerk buiten
Komend najaar of winter worden de panden buiten 
voorzien van een nieuwe verflaag. Hopelijk zullen deze 
activiteiten niet teveel overlast geven en tevens leiden 
tot mooie resultaten. 
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Aankondiging GeZZond Check  / Preventie 
Check 2016

Het is ook in 2016 mogelijk om een GeZZond Check / 
Preventie check bij ons te laten verrichten waardoor u 
een actueel beeld krijgt van een aantal aspecten van uw 
gezondheid. Deze check geldt voor mensen tussen de 
30 en 75 jaar.

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

• Bloeddruk
• Cholesterol en suikerbepaling in het bloed
• Kans op diabetes en hart- en vaatziekten
• Verhouding tussen lengte, gewicht (BMI) en buik-

omvang
• 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 / Preventie check, in overleg met uw 
huisarts, doorverwezen worden naar één van onze thera-
peuten 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. Een aantal 
andere verzekeraars vergoedt ook (gedeeltelijk of 
helemaal) de Preventie Check vanuit de aanvullende 
verzekering; informeer hiervoor bij uw verzekeraar.*  

Indien u geen aanvullende verzekering heeft, dan kunt u 
ook een  Preventie Check laten verrichten. De kosten 
voor u bedragen dan  E 75,--  en worden bij u  
gedeclareerd. 

Voor een afspraak of vragen kunt u contact opnemen 
met de assistente; tel. 071-5121641, keuze 4.

* Mocht u in 2014 / 2015 reeds een GeZZond Check / 
Preventie Check ondergaan hebben, dan komt u niet 
meer in aanmerking voor een vergoeding van uw 
zorgverzekeraar. Als u nogmaals een check wilt laten 
uitvoeren dan dient u deze zelf te betalen.

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

Het ATL verhuurt een aangename, sfeer-
volle 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

Voeding vol levenskracht

Judy van den Berg, diëtist  
met hulp van 4e jaars student diëtetiek Margot Bogaards

Van patiënten kwam het verzoek om een nieuwsbrief te 
wijden aan het thema Voeding. Dit past in een tijd dat er 
zoveel aandacht is voor voeding. Het verheugt mij 
enorm dat er zoveel meer belang aan de rol van voeding 
voor onze gezondheid wordt gehecht dan ooit tevoren. 
Er zijn veel websites en boeken, ook geschreven door 
artsen, waarin aandacht wordt besteed aan wat wij 
nutritionele geneeskunde of voedingsgeneeskunde 
noemen.  Voeding wordt meer en meer erkend als 
heilzaam bij ziekten als het Prikkelbare Darm Syndroom 
(het FODMAP dieet is bewezen effectief bij 75%  
van de mensen die hier last van hebben) en het 
Koolhydraatarme dieet om Diabetes type II te genezen 
(of in ieder geval te optimaliseren). Op ziekten als 
Alzheimer en Dementie kan een ontstekingsremmend 
voedingspatroon een positieve invloed hebben.  Een 
overmaat aan (niet merkbare) ontstekingen staan aan de 
basis van vele ziekten van deze tijd. Met goede voeding 
en bewust kruidengebruik kunnen deze processen 
worden omgekeerd en afgeremd. Zo staat het kruid 
geelwortel (kurkuma)  niet alleen in de belangstelling 
binnen de natuurgeneeskunde, maar nu ook bij diverse 
Academische Ziekenhuizen.

Ik lees graag over voeding in het algemeen en natuur-
voeding in het bijzonder, of het nu gaat over wildpluk-
ken, oervoeding of biologisch-dynamische landbouw. 

Ik heb mij ontwikkeld tot natuurvoedingsdiëtist en 
antroposofisch diëtist. Voor deze nieuwsbrief vind ik  
het passend om te schrijven over de antroposofische 
visie op voeding. Ook wil ik kort iets zeggen over trends 
in voeding en mijn kijk daarop. Verder belicht ik wat 
specifieker de granen en ons dagelijks brood én schrijf ik 
iets over een boek dat verschijnt in november 2016 over 
de antroposofische visie op voeding en landbouw.  
Een paar lekkere gezonde herfstrecepten maken het 
geheel denk ik compleet.

Hulp bij het schrijven kreeg ik van Margot Bogaards, de 
stagiaire uit mijn praktijk. Zij is 4e jaars student Voeding & 
Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool en volgde de minor 
‘Een andere kijk op gezondheid en ziekte’ bij het 
Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de 
Hogeschool Leiden. Vorig jaar heeft zij met medestuden-
ten in opdracht van de Nederlandse Vereniging van 
Antroposofisch Diëtisten (NVDA) en het Lectoraat een 
onderzoek gedaan naar de antroposofische behandeling 
van diabetes type 2.  Hiervoor interviewden de studen-
ten vier antroposofisch diëtisten (waaronder mijzelf). Een 
interessante uitkomst is, dat de antroposofisch diëtisten 
naast de reguliere behandeldoelen ook andere behan-
deldoelen nastreven. Zo stimuleren antroposofisch 
diëtisten de diabetespatiënten voedsel van een betere 
kwaliteit te kiezen, met zoveel mogelijk ongeraffineerde, 
biologisch (-dynamisch) geteelde producten en 
onbewerkte zoetmiddelen. Sommige antroposofisch 
diëtisten gebruiken waarneemoefeningen om te leren 
eten met aandacht en impulsiviteit tegen te gaan. Allen 
schrijven het gebruik van haver voor, dat stoffen bevat 
die de opname van glucose vanuit de darm in het bloed 
vertragen, waardoor de bloedsuiker minder snel stijgt. 
Tot slot stimuleert de antroposofisch diëtist de diabetes-
patiënt om zure en bittere producten (grapefruit, witlof, 
artisjok) te eten om de lever te ondersteunen. Een 
belangrijk verschil met een ‘gewone’ dietist is verder dat 
een antroposofische dietist ook bekend is met andere 
antroposofische therapieën zoals kunstzinnige therapie 
en euritmie die het proces kunnen ondersteunen. 

Trends in de voeding
Bepaalde trends zijn mijns inziens een ‘antwoord’ op 
vaak éénzijdige benadering of een verkeerde verwer-
king/behandeling van voeding. Een paar voorbeelden 
die ik zie:
• Superfoods, hebben we dat opeens nodig?  

De landbouwgronden zijn meer en meer verarmd 
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maar naar de ‘vitaliteit van een levensmiddel’. Hoe is het 
gesteld met de soort en de kwaliteit van de levenskrach-
ten in de voeding. De slaplantjes op blz. 6 maakt dit ook 
duidelijk. Bij de biologisch-dynamische landbouwme-
thode (tegenwoordig ook biodynamisch genoemd) die 
ontwikkeld is door Rudolf Steiner worden de natuurlijke 
kringlopen gerespecteerd en staat de verzorging van de 
vitaliteit centraal. Een natuurlijke kringloop is bijvoor-
beeld het gebruik van de mest van de koe op dezelfde 
boerderij als mest voor een gezond bodemleven. De 
composthoop krijgt ook veel aandacht om deze in de 
natuurlijke kringloop te krijgen. Ook de kringloop van de 
sterren aan de hemel wordt benut om te kunnen kiezen 
voor het juiste moment van zaaien en oogsten; er zijn 
zaaidagen en oogstdagen die af te lezen zijn aan de 
stand van de sterren en planeten in de kosmos.  

Een plant of dier met een goede vitaliteit heeft een goed 
werkend immuunsysteem en staat krachtig in het leven. 
Binnen de antroposofie zijn er cursussen en workshops 
om de levenskrachten en vitaliteit te leren waarnemen van 
planten en levensmiddelen. Met een groep collega’s deed 
ik een dergelijke workshop en trachtten wij de vitaliteit 
van water, sla en worteltjes van verschillende oorsprong te 
onderscheiden. Dat is niet zomaar aangeleerd, maar mijn 
kennis en verwondering hieromtrent is wel vergroot. De 
krachten die werken in de natuur zijn van diverse oor-
sprong. Er zijn levenskrachten van meer aardse kwaliteit en 
krachten die meer in het waterige werken of krachten die 
meer lucht- en lichtkwaliteit dragen en dan nog de 
krachten die meer van het vuurelement dragen. Deze 
krachten sturen de levensprocessen aan in plant, dier en 
mens. Een bepaalde combinatie van deze krachten maakt 
iets zichtbaar voor de mens, de krachten verdichten zich 
namelijk meer en meer. Zo is te zien dat een oranje wortel 
veel aarde- en vuurkracht bevat; de opnameprocessen 
hebben de overhand in wortelgewassen. Een plant als 
kamille heeft veel lucht- en lichtkracht verzameld; in de 
bloem zijn veel voortplantingsprocessen gaande. Kamille 
werkt in ons lichaam verwarmend en hierdoor ontkram-
pend én het werkt tegen overmatige gasvorming (lucht) 
in de darmen.  

In de natuurgeneeskunde worden deze krachten in de 

natuur ook wel chi of prana genoemd. 
 
Er is een methode ontwikkeld om vitaliteit van  
levensmiddelen in beeld te brengen, dat heet de 
kristallisatiemethode. In een filmpje op de site van het 
Crystal-lab staan vergelijkingen van bijvoorbeeld het 
kristallisatiebeeld van een bio en gangbare mais.  
Als u het leuk vindt om te kijken, zie www.crystal-lab.nl. 

Op de kleinschalige biologische boerderijen wordt ook 
veel aandacht besteed aan een gezond bodemleven en 
goede compost, maar toch minder specifiek dan bij de 
biologisch dynamische boerderij. Mijn idee van groot-
schalige biologische landbouw is dat dit niet veel afwijkt 
van de gangbare teelt, behalve dat gifstoffen niet zijn 
toegestaan om te gebruiken. Er is voor de bewuste 
proever ook verschil in smaak te bemerken tussen deze 
drie landbouwmethoden. Verschillende organisaties van 
koks pleiten ook voor het gebruik van biologisch-
dynamische producten vanwege de smaak. 

Als een levensmiddel een goede smaak ontwikkelt en zo 
rijp mogelijk wordt geoogst bevat het dus meer vitaliteit 
en ook meer voedingsstoffen. 

Het is wel boeiend dat de nieuwe ‘schijf van vijf’   
van het Voedingscentrum ook de nadruk legt op het 
eten van hele onbewerkte voedingsmiddelen i.p.v. op 
voedingsstoffen.  

Veel informatie over de biologisch-dynamische  
landbouwmethoden is te vinden op:  
www.stichtingdemeter.nl  
www.bdvereniging.nl 

3 ledige visie op de plant 
Het is heel interessant om je af te vragen van welk deel 
van de plant de gekozen groente afkomstig is. Ieder deel 
van de plant heeft namelijk zijn eigen kwaliteit en 
betekenis voor het lichaam. Je kunt een plant vanuit 
deze zienswijze indelen in drieën, namelijk het wortel-
gebied, het blad/stengelgedeelte en het bloem/
vrucht/-zaad-gedeelte. Elk van deze drie delen versterkt 
een bepaald deel van het lichaam.

door éénzijdige bemesting met maar enkele (3) 
mineralen. Er zijn publicaties over het effect op de 
voedingsstoffen van deze landbouwproducten, 
vlees bevat veel minder ijzer dan ooit tevoren 
(omdat het vee met krachtvoer snel kan worden 
geslacht en er geen tijd is goed vlees op te bouwen 
met beweging in de buitenlucht), de groenten 
bevatten minder mineralen enzovoort. Superfoods 
kunnen dan voorzien in een aanvulling van 
waardevolle voedingsstoffen, maar is het nodig dat 
te importeren? Wij kunnen kiezen voor ons eigen 
superfoods als noten, zaden, granen van een 
levenskrachtige bodem, rozebottels en duindoorn-
bessen uit de duinen; de cranberries zijn ook van 
hier en supergezond! 
 
Ter verduidelijking deze vergelijking van slaplantjes 
uit brochure gezichtspunten Mens en Voeding.  

• Melk is slecht, met z’n allen aan de soja?  
Oorspronkelijk leeft een koe het grootste deel van 
het jaar in de wei en kan zij gevarieerd eten. 
Tegenwoordig staan de meeste melkkoeien binnen 
en eten de koeien die buiten staan gras, maar dat is 
ook alles, de kruiden als klaver en weegbree zijn ver 
te zoeken. Het gras groeit op een bodem waar 
drijfmest is gebruikt, waardoor het gras  heel 
éénzijdig slechts enkele mineralen bevat.  
Het krachtvoer van de koe bevat granen en soja, 
wat geen natuurlijk voedsel is en makkelijk leidt tot 
ontstekingen bij de koe, waardoor antibiotica nodig 
zijn. Deze melk bevat ook niet de oorspronkelijk zo 
gezonde melkvetten als Omega 3 en CLA. Mensen 
gaan reageren op dit soort melk, verdragen het niet, 
worden allergisch of intolerant. Dus een boze vinger 
naar de melk, het zou geen eten zijn voor de mens, 
maar voor het kalf. Melk met het Demeter-keurmerk 
komt van koeien uit een kruidige wei én deze 
koeien mogen hun hoorns behouden. Hierdoor 
verteren zij het gras beter en dit heeft effect op de 
gezondheid van de koe én de kwaliteit van de melk. 
Vervolgens is deze zuivel licht verteerbaar voor de 
mens en rijk aan bouwstoffen. Ik vind het mooi om 
te zien dat de rauwe melk populair aan het worden 
is onder bewuste consumenten. Rauwe melk is bij 
boerderijen in ’t Groene Hart verkrijgbaar. 

• Oerdieet en Paleovoeding 
Deze diëten zijn volgens mij een antwoord op het 
effect van decennialang te veel geraffineerde 
granen eten en ja, met het paleodieet voelt een 
mens zich opeens wel fit en de ontstekingen 
verminderen, mits veel groenten wordt gegeten. 
Veel groenten zijn nodig bij een graanvrije voeding 
omdat het lichaam anders te veel verzuurt. Verderop 
in deze nieuwsbrief geef ik mijn visie op het 
hedendaagse brood en granengebruik.

Biologisch Dynamische kwaliteit
In de vorige nieuwsbrief het ik ook geschreven over 
biologisch dynamische voeding, hierbij nog een 
aanvulling. Binnen de antroposofie kijken we niet zozeer 
naar de stofjes in de voeding als mineralen en eiwitten, 



N I E U W S B R I E F  AT L  & V OA G  /  O K T O B E R  2016      98       N I E U W S B R I E F  AT L  & V OA G  /  O K T O B E R  2016

Barstensvol leven –  
Een pleidooi voor vitale voeding

geschreven door Petra Essink & Paul Doesburg

In oktober verschijnt het boek Barstensvol leven – Een 
pleidooi voor vitale voeding bij Uitgeverij Christofoor.  
Dit boek gaat in op de vraag wat is vitaliteit en wat is 
vitale voeding? De overal opduikende welvaartsziekten 
en de achteruitgang van de vruchtbaarheid van onze 
landbouwgronden laten zien, dat vitaliteit niet overal 
voldoende opbloeit. Ondanks dat vitaliteit ‘in’ is, is het tot 
op heden wetenschappelijk gezien, een ‘ongrijpbaar’ 
fenomeen. Ook in de voedingswetenschap weet men er 
nog geen raad mee. Wat is vitaliteit? Wat is vitale 
voeding? Hoe verbouw je vitale voeding? Hoe onder-
zoek en bepaal je de vitaliteitswaarde van voeding?  
En wat doet vitale voeding met je gezondheid?  
Deze vragen komen in dit boek aan bod, waardoor het 
mogelijk wordt om helder(der) over het levende aspect 
van voeding te kunnen nadenken en spreken.  
De verhalen van verschillende boeren, artsen, een kok, 
bodemkundigen, een zaadteler en diverse wetenschap-
pers, allen pioniers en tevens specialisten op het gebied 
van voedingsvitaliteit, laten zien hoe je vitaliteitbevorde-
rend bezig kunt zijn met je voeding. Het erkennen en 
verzorgen van vitaliteitwaarde van onze voeding zou, 
volgens de schrijvers van dit boek, wel eens van 
levensbelang kunnen zijn voor de toekomstige gezond-
heid van mensen, dieren, planten en de aarde. 

Er is een hoofdstuk over vitale landbouw, waarbij de rol 
die aarde, water, micro-organismen, zaad en zon hierbij 
spelen wordt belicht. Ook wordt aandacht besteed aan 
hoe je deze vitaliteit in beeld kunt brengen. Verder is er 
een bijdrage over de rol die vitaliteit en vitale voeding 
speelt in onze gezondheid, waarin de auteurs dieper 
ingaan op een nieuwe kijk op gezondheid, op ziekte en 
ons immuunsysteem en het microbioom. Ook is er 
aandacht voor de relatie tussen voeding en psyche. Tot 
slot wordt de lezer aangespoord zelf actie te onderne-
men en het heft in eigen hand te nemen en wordt een 
toekomstvisie op voedingskwaliteit geschetst.  Met 
bijdragen van onder andere Machteld Huber, Johannes 
Kingma, Arie Bos, Gaston Remmers en vele anderen. 

Petra Essink (1967) studeerde Humane voeding aan de 
Landbouw Universiteit Wageningen. Op dit moment is 
ze werkzaam als journalist gespecialiseerd in thema’s 
landbouw, voeding, gezondheid en onderwijs. Ze is 
tevens hoofdredacteur van tijdschrift Stroom, een 
uitgave van patiëntenvereniging Antroposana. Sinds 
2014 is ze verbonden aan de Kraaybeekerhof Academie, 
als studieleider en docent van de opleiding Barstensvol 
Leven.  

Paul Doesburg (1968) studeerde medische biotechnologie. 
Doesburg ging op zoek naar onderzoekswerk waarin 
voeding, ziekte en gezondheid vanuit een systeemden-
ken benaderd worden. Hij kwam terecht op het Louis 
Bolk instituut in Driebergen waar ze het geheel van 
organismen of systemen als uitgangspunt nemen. Hier 
maakte hij kennis met de kristallisatiemethode en werkt 
momenteel aan de toepassing en verdere wetenschap-
pelijke acceptatie van deze methode in zijn eigen 
laboratorium, Crystal Lab.

1. In het bloem- en vruchtgedeelte heeft de plant veel 
licht en zonnewarmte opgeslagen. In de bloem 
vinden we de voortplantingsorganen van de plant, 
wat vervolgens tot zaad wordt. In de vrucht van de 
plant vinden omzettingen plaats van zetmeel in 
suikers, die vergelijkbaar zijn met onze eigen 
stofwisseling. Naast groenten uit het bloem- en 
vruchtgedeelte van de plant (zoals aubergines,  
snijbonen, courgettes, paprika, en pompoen) 
behoren granen, noten en zaden ook tot dit deel 
van de plant.  

2. Het wortelgebied is één en al zintuig; het vormt zich 
in de bodem als een zintuig, op zoek naar water en 
mineralen en bouwt zich hiermee op. Bij de mens 
zetelen vele zintuigen zich in het hoofd en de 
zintuigindrukken worden in het hoofd geregistreerd. 
Het hoofd moet tevens niet te warm te zijn, net 
zoals de aarde waarin de wortels groeien ook  
relatief koud is. Voorbeelden van wortelgroenten 
zijn wortels, bieten, pastinaken, knolselderij en 
aardperen. 

3. Het blad en de stengel van de plant hebben een 
ritmische uitwisseling met de buitenwereld 
(zuurstof en licht). Dit gebied vormt de verbinding 
tussen de wortels en het bloem/vruchtgedeelte.  
Zo is ons eigen middengebied met het hart en de 
longen ook werkzaam in een ritmische uitwisseling 
met de buitenwereld (zuurstof) en werkt ons 
middengebied als verbinding tussen ons hoofd  

(de zenuwzintuig-processen) en de stofwisseling.  
Bij blad- en stengelgroenten kun je denken aan 
spinazie, sla, (Chinese) kool, bleekselderij, asperges 
en venkel. 

Hoe kies je nu het juiste deel van de plant? Hier kan ik 
twee voorbeelden geven om dat duidelijk te maken: Een 
wakker mens dat geneigd is veel zintuigindrukken op te 
doen, versterkt deze kant door veel wortel- en knolge-
wassen te eten. Denk hierbij ook aan het eenzijdige 
gebruik van de aardappel in ons voedingspatroon. Juist 
het geven van bloem/vrucht/zaadgedeelte van de plant 
kan deze eenzijdigheid verminderen en het werkt 
verwarmend op de buik, wat maakt dat de mens rustiger 
in zijn lijf kan komen in plaats van onrustig ‘zoekend’ naar 
buiten te zijn gericht. Is een mens erg dromerig en komt 
het bijvoorbeeld niet goed in beweging, dan is naast het 
stimuleren van de beweging, het gebruik van wortel- en 
knolgewassen juist doelmatig om  wat wakkerder te  
worden. Een harmonieuze voeding laat afwisselend,  
of in combinatie, deze drie delen aan bod komen in de 
maaltijd. Ook kruiden kunnen worden gebruikt als 
middel om één of meer van de drie gebieden te 
ondersteunen. Fruit vertegenwoordigt vanzelfsprekend 
het bloemvruchtgedeelte.

Boeken tips/leestips
Michiel Rietveld ‘houden van de aarde’ 

Petra Essink ‘Barstensvol leven’ verschijnt in november 
2016 (zie blz. 9) 

Rudolf Hauschka ‘voeding’ een diepgaande beschouwing 
van de antroposofische visie op voeding. Hij was leerling 
van Rudolf Steiner en ontwikkelde ook nieuwe genees-
middelen. Alleen nog 2e hands verkrijgbaar. 

Dynamisch perspectief (boeiende artikelen over het 
biologisch dynamische boerenbedrijf, is online te lezen, 
zie: http://site2016.bdvereniging.nl/publicaties/dyna-
mischperspectief.php 
 
Rya Ypma (antroposofisch diëtist), samen met Machteld 
Huber ‘Eten met aandacht’
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De vertering van tarwe 
Naast glutenveredeling is ook gesleuteld met de genen 
voor verandering van de koolhydraten in het zetmeel van 
tarwe. Veel mensen hebben tegenwoordig ook moeite 
met het verteren van dit zetmeel met gasvorming en 
krampen als gevolg. Een moderne tarwe-are (stengel) is 
kort. Oorspronkelijk was deze lang en zwierig. Mineralen 
uit de bodem die naar de zaadjes worden getranspor-
teerd en ‘omvormen tot levende substantie, waarbij deze 
aan eiwitmoleculen worden gebonden’ zouden wel eens 
door de korte are te ‘mineraal’ kunnen blijven. Ook dit kan 
problemen geven tijdens de vertering van tarwe, de 
mineralen blijven als het ware te scherp. Producten van 
gangbare tarwe zoals koek, crackers, muesli en gebak 
kunnen dus ook deze klachten geven. 

De paleo-trend 
Veel mensen hebben darmklachten en klachten als 
vermoeidheid en immuniteitsproblemen door het eten 
van gangbaar bakkersbrood en brood van de super-
markt. De ‘paleo-trend’ is ook een antwoord op dit 
probleem met brood, omdat bij paleovoeding graan in 
het algemeen niet wordt gegeten. Dit is   heel jammer 
omdat een graan van een goede soort een voedings-
patroon kan verrijken, mits dus graan van goede 
oorsprong wordt gekozen en het graan goed wordt 
bereidt! Het moet wel goed gaar zijn, dus een lang 
bak- of kookproces hebben ondergaan. 
 
Antroposofische visie op graan 
Vanuit de antroposofie zien wij graan als een voedings-
middel dat goed de balans houdt tussen aards en 
kosmisch. Graan staat maanden op het land, het contact 
met de aarde is sterk. Wortels van één are zijn bij elkaar 
opgeteld kilometers lang, bezig om samen met het 
microbioom in de bodem mineralen op te lossen en op 
te nemen om deze vervolgens naar de graankorrel te 
transporteren. De graankorrel staat maanden te rijpen 
onder de blote hemel. De invloeden van de kosmos 
kunnen rijkelijk inwerken op het graan. De krachten van 
de aarde én de kosmos verzamelen zich vlak voor de 
oogst in de korrels (de wortel kan vrij makkelijk uit de 
grond worden getrokken). Deze aardse krachten stellen 
ons in de gelegenheid ons met de aarde te verbinden 

om onze aardse taken te vervullen; de kosmische 
krachten stellen ons in staat om ons geestelijk te 
ontwikkelen om bewust te zijn van onze geestelijke 
potenties. Met een menu daarentegen met alleen  
vlees en groenten (paleo dus) en met name ook veel 
aardappel kan de geestelijke ontwikkeling wellicht 
moeizamer volbracht worden.  
 
De lange rijs 
Het bakproces is sinds de jaren ’50 steeds sneller 
geworden. Een gangbaar gistbrood kan binnen 4 uur in 
het schap liggen. Bij een zuurdesembrood kan dit wel  
2 tot 3 dagen duren. Hoe langer de bereidingstijd van 
een brood is, hoe meer tijd het deeg heeft om te 
fermenteren (voorverteren). Een gistbrood is zwaarder 
verteerbaar dan een zuurdesembrood. In zuurdesem-
brood worden de voedingsstoffen tijdens de rijstijd 
namelijk voorverteerd tot makkelijker opneembare 
stoffen en wordt het meel beter ontsloten. Onze darmen 
hoeven minder hard te werken om dit brood te  
verteren; het brood is licht verteerbaar. Voor mensen  
met gevoelige darmen is dit een groot voordeel. 
Bovendien heeft zuurdesembrood een lage glycemische 
index. Dat wil zeggen dat de energie gelijkmatig wordt 
afgegeven in je lichaam zodat de bloedsuikerspiegel 
minder snel stijgt (en weer daalt). Echte desem is een 
papje van water en bloem waarin spontane fermentatie 
heeft plaatsgevonden door melkzuurbacteriën, azijn-
zuurbacteriën en gisten. Er is in Nederland helaas geen 
wetgeving op de naam ‘zuur desem’. Omdat de bereiding 
van zuurdesembrood veel meer tijd in beslag neemt dan 
gistbrood, gebruiken veel bakkers in plaats van de 
traditionele methode zuurdesempoeder. Dit zuurdesem-
poeder wordt aan een standaard gistbrood toegevoegd 
om de smaak van een zuurdesembrood te krijgen.  
Zuurdesembrood ruikt lichtzuur, is stevig van structuur 
en heeft een harde korst. Het heeft ook meer smaak.  
Om een zuurdesemboterham te eten moet je je echt 
verbinden met het brood door goed te kauwen. Je werkt 
niet achteloos twee sneetjes naar binnen en moet er 
letterlijk even bij stilstaan. Kies dus het beste brood  
dat je kunt vinden, gemaakt van volwaardige biologische 
ingrediënten, dat de tijd heeft gekregen om te fermente-
ren. Kauw, proef en geniet.

Ons dagelijks brood 
Voor de meeste mensen is brood basisvoeding; ze eten 
het elke dag. Gemiddeld eten we ongeveer 60 kilo brood 
per persoon. Omdat het zo’n centrale plaats inneemt, is 
het de moeite waard om brood van de beste kwaliteit te 
kiezen. Verschillende factoren zijn van invloed op de 
broodkwaliteit en daarmee op de vertering en voedings-
waarde van brood.  

Voor de maaltijd 
In het brood,  
is het graan, 
is de akker, 
is de wassende maan, 
is de brandende zon, 
is de ploegende boer, 
is de hand van de bakker, 
is de Bron 
Etend proef ik het geheimenis, 
dat in al het Ene is. 

Hein Sturfkens in: Waarvoor ik dien

De beste ingrediënten  
Een goed brood begint met de beste ingrediënten. 
Standaard supermarktbrood bevat allerlei toevoegingen 
zoals broodverbeteraars, enzymen, vetten en suikers.  
Ze worden toegevoegd om de baktijd te verkorten, de 
houdbaarheid te vergroten, de structuur te verbeteren, 
de smaak op te peppen en de korst kleur en glans te 
geven. Het meel dat gebruikt wordt is na het malen 
gezeefd om de bloem te scheiden van de zemelen.  
Vaak wordt de kiem eruit gehaald. Hierdoor wordt het 
meel langer houdbaar, maar gaan ook voedingsstoffen 
verloren, zoals meervoudig onverzadigde vetzuren, 
B-vitaminen, vitamine E en mineralen. Verder bevat het 
brood industriële gist (bakkersgist) gemaakt van melasse, 
een afvalproduct van de suikerbietenindustrie. Om deze 
gist stabiel te maken, worden verschillende chemicaliën 
toegevoegd.  
Biologische bakkerijen gebruiken de hele tarwekorrel, 
inclusief de kiem. Aan biologisch brood worden geen 
emulgatoren of meelverbeteraars toegevoegd om het 
brood sneller te laten rijzen. Biologische broden bevatten 
meestal tarwemeel, gist en/of desem, zeezout, al dan 
niet aangevuld met tarwegluten en (palm)vet. 
Biologische gist groeit op een voedingsbodem van 
biologische tarwebloem, biologische tarwezemelen en 
melkzuur-bacteriestammen.

Gluten van gangbare tarwe en onze darmen 
Hedendaagse gangbare tarwe is zeer sterk veredeld, een 
mooi woord voor iets onnatuurlijks. Er is gesleuteld aan 
het genetisch materiaal om de bakkwaliteit te verbeteren 
en de baksnelheid te kunnen verhogen. Door deze 
veredeling bevat gangbare tarwe enorm veel gluten en 
ook gluten van een bepaald type die moeilijk verteer-
baar zijn. Gluten zijn eiwitstructuren, die wij moeten 
afbreken met enzymen in onze maag en dunne darm. 
Eeuwenlang waren onze enzymen afgestemd op 
bepaalde type eiwitten van gluten uit de oorspronkelijke 
tarwe. Dit nieuwe type gluten veroorzaakt bij veel 
mensen problemen. Overprikkeling (beschadiging) van 
de darmwand is het gevolg. Als het lichaam de onafge-
broken gluten deels opneemt in het bloed, komt het 
immuunsysteem in actie en kunnen hierdoor ook veel 
klachten ontstaan. 
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koken op zacht vuur worden ze lichter verteerbaar.  
Een plant die tijdens zijn ontwikkeling weinig zon-
newarmte heeft ontvangen (zoals een wortel), kan 
tijdens de bereiding meer warmte krijgen. Zo wordt de 
wortel aan de koude invloed van de aarde onttrokken. 
Deze plantendelen hebben meer warmte nodig dan 
zachte blaadjes of vruchten. Wanneer we ons inleven  
in de verwarmende processen die de plant in de natuur 
heeft ondergaan, kunnen we door verschillende 
bereidingswijzen (rauw, gesmoord, gekookt en  
gebakken) goed verteerbare gerechten bereiden.  
Onze spijsvertering is een oplossingsproces, waarbij 
warmte nodig is. Door bij de bereiding warmte toe te 
voegen hoeven wij minder warmte te investeren en 
wordt het voedingsmiddel lichter verteerbaar. Zeker in 
koude jaargetijden is een verwarmende soep dus 
geschikt voedsel! In de (late) herfst zijn er niet veel 
‘groentevruchten’ meer uit de volle grond. De tomaten, 
aubergines en courgettes hebben hun beste tijd gehad. 
Daarom is het zo fijn dat er dan juist de veelzijdige 
pompoen is. Je zou ook kastanjes kunnen gebruiken. 
Kijken we naar het uiterlijk van de soep, dan verlenen de 
wortel, pompoen, zoete aardappel en kurkuma hem een 
goudoranje kleur, die opwekkend werkt. Vanwege de 
activerende werking is aan deze soep flink wat heilzame 
kurkuma, gember en peterselie toegevoegd. 

Herfstrecept 2: Knapperige quinoasalade 
 
Salade met quinoa, peer, hazelnoten en manchego 
Ingrediënten voor 2 personen: 

150 g quinoa 
2 tl mosterd 
4 el olijfolie 
5 el appelazijn 
2 stevige peren 
2 stengels bleekselderij 
75 g hazelnoten met velletje, grof gehakt 
2 handen fijngesneden andijvie of witlof 
75 manchego of andere stevige schapenkaas 

Bereid de quinoa volgens de gebruiksaanwijzing op de 
verpakking. Rooster ondertussen de hazelnoten in een 

droge koekenpan tot ze geuren en goudbruin kleuren. 
Klop van de mosterd, olie en azijn een dressing. Voeg 
peper en zout toe. Snijd de peren (met schil) in vieren, 
verwijder het klokhuis en snij er dunne plakjes van. Snij 
de bleekselderij in dunne boogjes. Meng in een kom de 
afgekoelde quinoa, peer, bleekselderij door elkaar met 
de dressing. Verdeel de andijvie of witlof over twee 
borden, schep het quinoamengsel erop en strooi de 
hazelnoten erover. Neem de kaas en schaaf mooie dunne 
plakken over de salade.  
 
Waarom is dit heilzaam vanuit antroposofisch gezichtspunt? 
Kijken we naar de drieledigheid, dan zijn de peren en 
hazelnoten vruchten, de bleekselderij en de sla bladeren. 
De vruchten versterken de onderpool en de bladgroen-
ten het middengebied, die het ritme tussen onderpool 
en bovenpool regelt. De peren en hazelnoten zijn 
typische herfstproducten die nu op hun lekkerst zijn. 
Ook de stevige bleekselderij is nu nog verkrijgbaar van 
bd-kwaliteit, en is dus een goede bladgroente voor dit 
seizoen. De quinoa hoort niet thuis in het rijtje echte 
granen die tot de 7 basisgranen (tarwe, rijst, gerst, gierst, 
rogge, haver en maïs) van de antroposofie wordt 
gerekend. Quinoa is, net als boekweit en amaranth, een 
pseudograan. Om er antroposofisch iets over te kunnen 
zeggen is het handig te kijken naar het gebruik en de 
bloeiwijze. Quinoa werd door de Inca’s eeuwenlang als 
basisvoedsel gebruikt. Zij noemden het zelfs ‘moeder-
graan’. Door de korte bereidingstijd past het goed in een 
moderne levensstijl, waarin mensen qua eten niet teveel 
vooruit willen plannen. Kijken we naar de bloeiwijze, dan 
zien we wuivende halmen die manshoog kunnen 
worden. Quinoa groeit van zeeniveau tot op 4000 meter 
hoogte in de meest wisselende en barre omstandig-
heden. De teelt stelt weinig eisen aan de grond en de 
opbrengst is indrukwekkend hoog. Inmiddels wordt 
quinoa ook in Nederland geteeld, dus vanuit ecologisch 
oogpunt is het ook oké om quinoa uit Nederland te eten.  

Drie recepten voor de herfst

Margot Bogaards, stagiaire van Judy van den Berg

Wat betreft voeding draait het in de antroposofie niet 
zozeer om bepaalde hoeveelheden voedingsstoffen, 
maar om voeding die het zelfgenezend vermogen van 
de mens versterkt in relatie tot denken, voelen en willen 
(drieledigheid). De antroposofie gaat uit van biodyna-
misch geteelde voedingsmiddelen, die meer kracht van 
het lichaam vragen om te verteren. Het idee is dat het 
lichaam deze krachten verinnerlijkt en de levenskrachten 
uit de voeding haalt om zelf sterker te worden. Het eten 
van bloem-, vrucht- en zaadgedeelten van de plant 
werkt verwarmend op de buik (onderpool), wat maakt 
dat we ons meer geaard voelen en de indrukken in ons 
lichaam kunnen zakken (letterlijk verwerken/verteren). 
Komt een persoon niet goed in beweging, dan is naast 
het stimuleren van de beweging, het gebruik van 
wortel- en knolgewassen juist doelmatig om wat 
wakkerder te worden. 

Voor de komende herfst geef ik in deze nieuwsbrief drie 
recepten die verwarmend zijn, lang een vol gevoel 
geven en vol herfst-levenskracht zitten! Onderstaande 
gerechten kunnen nuttig zijn om je verzadigd te voelen , 
de levenslust te versterken en beter te slapen. Ik heb 
bewust bij alle drie de recepten een ‘nieuw’ voedings-
middel toegevoegd, dat niet in de bestaande antroposo-
fische kookboeken voorkomt. In de soep is dat de zoete 
aardappel, in de salade de quinoa en in de havermout-
koekjes  de kokosolie.  

Herfstrecept 1: Gouden herfstsoep 
 
Soep van pompoen, zoete aardappel en wortel met 
gember en kurkuma, peterselie en pompoenpitten 
Ingrediënten voor 4 personen: 

1 ui, gesnipperd 
1 el olijfolie 
½ pompoen, in blokjes 
1 grote zoete aardappel, in blokjes 

1 grote winterwortel, in plakken 
2 cm gemberwortel, geraspt 
1 tl kurkuma 
1 liter groentebouillon 
evt. 1 dl versgeperst sinaasappelsap 
bosje peterselie 
handje pompoenpitten (of zonnebloempitten)  

Verwarm de olijfolie in een grote pan. Bak de ui glazig op 
zacht vuur. Dat duurt even. Draai dan het vuur hoger en 
voeg de gemberwortel en kurkuma toe. Bak even mee 
tot ze beginnen te geuren. Voeg de pompoen, zoete 
aardappel en wortel toe, bak ongeveer 2 minuten mee, 
giet dan de bouillon erbij. Breng het geheel aan de kook 
en laat 20 tot 30 minuten pruttelen op laag vuur. Was 
ondertussen de peterselie en snij deze fijn. Rooster de 
pompoenpitjes. Wanneer de groenten zo zacht zijn dat 
een mes er gemakkelijk doorheen glijdt, zijn ze klaar. 
Voeg eventueel het sinaasappelsap toe. Laat even 
afkoelen en pureer de soep dan met een staafmixer of 
blender half glad of helemaal glad. Verwarm nog even in 
de pan en proef of er nog peper of zout bij moet. Schep 
in diepe borden en bestrooi met de peterselie en de 
pompoenpitten. 

Waarom is dit heilzaam vanuit antroposofisch gezichtspunt? 
Kijken we naar de drieledigheid, dan zijn zoete aardappel, 
wortel, gember en kurkuma wortels, is peterselie een 
blad en zijn pompoenpitten en pompoenen vruchten. 
Wortelgroenten stimuleren de processen in ons zenuw-
zintuigstelsel, terwijl vruchten, bloemen en zaden de 
processen in onze stofwisseling en ledematen stimule-
ren. Groenten van bd-kwaliteit bevatten veel vitaliteit 
doordat ze langzaam en evenwichtig gegroeid zijn in 
een levende bodem met  levenskrachtige bemesting en 
er ruime vruchtwisseling plaatsvindt. Aan de warme pool 
van de plant ontwikkelen zich de bloem en de vrucht. 
Aan de koude pool wordt het zetmeel steeds vaster. 
Door de wortels en de zoete aardappels te stoven of 
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Tafelspreuken

Mirthe Duindam, spraaktherapeut

In veel - antroposofische – gezinnen en vrije scholen 
wordt voor het eten een tafelspreuk gesproken. Het eten 
staat op tafel en dan is het bijzonder om met elkaar in 
dankbaarheid even stil te zijn en je te verbinden met de 
kwaliteiten die, naast alle stofjes die erin zitten, ook met 
de voeding verbonden zijn: de aardekrachten, het 
zonlicht dat het heeft doen rijpen, de kosmische 
krachten die zich ermee verbonden hebben om alles te 
laten groeien en tot vorm te laten komen. Niet alleen de 
stofjes, maar vooral deze kosmische levenskrachten 
kunnen we opnemen uit de voeding. Die zorgen voor 
vitaliteit. Dit gebeurt al onbewust, maar bewust daar 
even bij stil te staan geeft een verbinding en aandacht 
voor wat je eet en wellicht daardoor ook een betere 
vertering.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van spreuken: 
(bron: Antrovista website)

Christian Morgenstern

Aarde droeg het in haar schoot, 
Zonlicht bracht het rijp en groot, 
Zon en aarde die ons dit schenken, 
Dankbaar willen wij u gedenken.

E.M.C.

De aarde vraagt, 
De Kosmos schenkt. 
De aarde draagt, 
De Kosmos brengt. 
Schenken en vragen, 
Brengen en dragen, 
Zoeken en vinden: 
De mens zal ’t verbinden! 

E.M.C.

Wortel uit de aardegrond, 
maak mij dapper en gezond. 
Blad en stengel, lucht en licht, 
geef mijn adem evenwicht. 
Bloem en vrucht, gevuld met zon, 
dankbaar drink ik uit uw bron. 

Rudolf Steiner

Planten ontkiemen 
in de aardegrond. 
De zon doet ze groeien 
vanuit duisternis 
in het licht. 
Zo kiemt het goede 
in het mensenhart. 
De ziel groeit 
vanuit geestesgronden — 
door de kracht van het Ik.

Herfstrecept 3: Rustgevende havermoutsnacks 
Ingrediënten voor ruim 20 stuks: 

2 eieren 
2 el kokosolie, gesmolten 
2 rijpe bananen 
½ tl vanille-extract 
250 g fijne havervlokken, liefst bd-kwaliteit 
2 el honing 
2 el gehakte amandelen 
2 el geraspte kokos 
2 el zonnebloempitten 
2 el ongezwavelde rozijnen 
kneepje citroensap 
snufje zout

Verwarm de oven voor op 150 graden. Bekleed een 
bakplaat met bakpapier. Pureer de bananen met de 
eieren, kokosolie en vanille-extract (met een staafmixer 
of een vork). Voeg dan de rest van de ingrediënten toe. 
Meng alles goed met een houten lepel en draai er met 
natte handen balletjes van. Leg de balletjes op de 
bakplaat en druk ze plat met je handpalm. Bak de koekjes 
ongeveer 45 minuten, tot ze stevig aanvullen en licht 
goudbruin kleuren. 

Waarom is dit heilzaam vanuit antroposofisch gezichtspunt? 
Graan is één van de pijlers van de antroposofische 
voeding. Fenomenologie speelt een belangrijke rol in de 
antroposofie. Denk je aan graan, dan denk je aan in 
wuivende velden vol goudgele korenaren met het hoofd 
in de lucht. Rudolf Steiner gaf in 1923 al zijn visie op de 
aardappel. Volgens hem neemt de aardappel (geen 
wortel, maar in feite een verdikte uitgezakte stengel) bij 
het verteren vooral het middengedeelte van de 
hersenen in beslag, daar waar juist het scheppende, 
kunstzinnige en fantasievolle denken huist.  
Door minder aardappelen en meer granen te eten wordt 
het denkvermogen aangesproken, dat toekomstgericht 
is. De haverplant heeft een lichte bloeiwijze. De haver-
korrels hangen in pluimpjes aan kleine steeltjes. De plant 
geeft zich geheel over aan de zon. Haar relatie tot de 
warmte komt tot uitdrukking in een hoog vetgehalte. 
Haver is dan ook in staat het menselijk organisme te 

doorwarmen en te activeren. Granen werken ook 
verzorgend voor de bovenpool. Het wortelgestel van 
graangewassen als haver en rogge gaat metersdiep de 
grond in op zoek naar de mineralen en water; met dit 
zoeken en opnemen van deze stoffen kun je een vergelij-
king trekken met de opname van indrukken via de 
zintuigen. Kijken we naar de drieledigheid, dan valt op 
dat er in deze ‘koekjes’ veel vruchten in zitten, zoals 
noten, zaden en uiteraard banaan. Vruchten, bloemen en 
zaden stimuleren de processen in onze stofwisseling en 
ledematen. Voor de koekjes heb ik verder gekozen om 
honing in plaats van suiker te gebruiken. Honing wordt 
verzameld door bijen uit bloemen. Suiker wordt gemaakt 
van suikerbieten, die onder de grond groeien. Honing 
heeft dus veel meer verwarmende energie dan riet- of 
bietsuiker. Ik zet ‘koekjes’ tussen aanhalingstekens, want 
wanneer je een echt koekje verwacht kom je bedrogen 
uit. Vooral je gewend bent veel suiker te eten is dit koekje 
nogal gewoon. Eigenlijk is het meer een goed vullende, 
enorm gezonde tussendoorsnack waar je lekker je 
tanden in kunt zetten.



N I E U W S B R I E F  AT L  & V OA G  /  O K T O B E R  2016      1716       N I E U W S B R I E F  AT L  & V OA G  /  O K T O B E R  2016

In de voordrachten van Steiner komt een heel ander 
wereld- en mensbeeld naar voren. Daar wordt er op 
gewezen dat de aarde en daarmee de mens, dier en 
plant deel zijn van de levende kosmos.

Wat betekent deze visie voor een goed begrip van het 
voedsel en de mens?

Voedsel
Het grote onderscheid tussen de natuurwetenschap-
pelijke benadering en de antroposofische visie op 
voedsel is, dat er in de antroposofische visie rekening 
mee wordt gehouden dat ons voedsel, voor het grootste 
deel, afkomstig is van levende organismen: plant en dier. 
Maar als wij voedsel tot ons nemen zijn plant en dier 
toch niet meer levend? Dat is zo. Het is dus belangrijk  
om het belang van het levensprincipe toe te lichten.

In de buitenwereld is er een voortdurende stroom van 
ontstaan, groei en verval, die niet ophoudt. Het is een 
continu proces van vorming en omvorming, waarbij de 
enige constante factor het leven zelf is. Van deze 
geheimzinnige kracht is helemaal niets bekend. Het 
leven is er gewoon. De bron van het leven is onbekend, 
men vindt deze niet in de materiële wereld. Alleen in de 
religie vinden wij een duidelijke aanwijzing voor de 
herkomst van het leven. Daar wordt zonder meer 
gesproken over een geestelijke, niet-materiële oor-
sprong. Het leven is van God gegeven. 

Plant en dier zijn gevormd onder invloed van de 
levensprocessen. Dat betekent dat er levenskrachten in 
de voeding zitten. In gezichtspunt 15 wordt het 
volgende opgemerkt: “eten we koolhydraten of eten 
we een appel? We eten een appel, compleet met de 
levenskrachten die aan de appel z’n vorm, kleur, geur 
en smaak geven. In de spijsvertering wordt de samen-
hang, de totaliteit van de appel vernietigd en worden 
de levenskrachten en de stoffelijke componenten 
gescheiden. .....De vitaliteit hangt voor een belangrijk 
deel samen met de wijze waarop het product wordt 
geteeld.” Onze voedingsstoffen kunnen dus niet los 
gezien worden van het organisme waarin ze werden 
gevormd. 

Is voedsel alleen een materiële substantie,  
of toch niet?

Tromp de Vries, secretaris VOAG

Rudolf Steiner heeft, voor zover mij bekend, zelf geen 
boeken geschreven over voeding. Maar hij heeft wel 
over dit onderwerp, bij verschillende gelegenheden, 
gesproken. Naast een uitgebreide mondelinge cursus 
over “Agriculture” (Biologisch-dynamische landbouw) 
heeft hij voordrachten gehouden waarin het onderwerp 
voeding aan de orde kwam. Meestal in antwoorden op 
vragen die hem gesteld werden. Van dergelijke voor-
drachten zijn dan stenografische aantekeningen 
gemaakt. Het boekje “Voeding en bewustzijn” bevat de 
gedeelten over voeding uit dergelijke voordrachten.  
Een van deze voordrachten is ook opgenomen in het 
boekje “Voeding en kleding van de mens”. Beide boekjes 
zijn echter alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

 

Ook wil ik graag wijzen op de informatieve brochures 
van het Centrum Sociale Gezondheidszorg. In de 
wachtkamers van het ATL liggen deze brochures ter 
inzage.  Het centrum heeft tot nu toe al 57 exemplaren 
uitgegeven onder de naam gezichtspunten. De brochu-
res hebben tot doel gezondheidsvoorlichting en 
-opvoeding te ontwikkelen en in de praktijk te brengen 
vanuit de inzichten van de antroposofie. Een van deze 
brochures (Gezichtspunt nr. 15) gaat over “Mens en 
voeding”. Maar ook in gezichtspunt nr. 53, 
''Biodynamische landbouw'', vindt u informatie over 
voeding. De brochures zijn te verkrijgen voor slechts  
3 euro bij het Centrum Sociale Gezondheidszorg. Zij 
geven veel informatie over verschillende onderwerpen 
die te maken hebben met gezondheid (en ziekte). Op de 
website: www.gezichtspunten.nl vindt u alle informatie.  

Wat is dan de antroposofische kijk op voeding?
Dat wordt pas echt duidelijk als we de natuurweten-
schappelijke visie op voeding schetsen aan de hand van 
een paar vaststellingen, die veel mensen normaal in de 
oren klinken: 

• Voedsel is een materiële substantie. 
• Voedsel kan beschouwd worden als een “brandstof” 

en een “bouwstof” voor het lichaam.   

Deze visie berust op een wereld- en een mensbeeld 
waarin de aarde, plant, dier en de mens niet meer zijn 
dan louter fysieke verschijningen. Het is letterlijk een 
“geestloze” visie. En dus wordt deze visie in materiële 
termen weergegeven. Een menselijk lichaam bestaat uit 
materiële stoffen en heeft voor zijn welbevinden 
bouwstoffen en brandstof nodig.  

Maar komen deze vaststellingen overeen met de 
volledige werkelijkheid? Is hiermee alles gezegd?
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Vitamines en supplementen: Liever niet !! 

Harco Alkema, huisarts

Eet uit je directe omgeving wat het seizoen levert. Een 
oude wijsheid die nog steeds zijn opgang doet. Het is 
ontstaan vanuit het diepe inzicht dat de mens in staat is 
met zijn stofwisseling de seizoensinvloeden min of meer 
te trotseren, voorraden van vitamines aan te leggen in 
tijden dat ze vanuit de natuur in een seizoen beschikbaar 
zijn. De mens heeft gedurende de evolutie in de darmen 
een buitengewoon alert en nog lang niet volledig 
ontrafeld systeem ontwikkeld om vitaminen en minera-
len in ons lichaam op te nemen en ook op te slaan. 
Tegenwoordig zijn er moderne transportmiddelen en 
bewaarmethoden voor handen die de omgeving van 
waaruit wij kunnen eten veel groter gemaakt heeft. 
Drogen en pekelen zijn vervangen door invriezen en 
koelen. Grotendeels met behoud van vitaminen. 

Mooi voorbeeld is vitamine D, voor een goede skeletop-
bouw noodzakelijk, naast voldoende lichaamsbeweging 
en calcium. Die vitamine D wordt in de huid met behulp 
van zonlicht gemaakt. In de zomer wordt er een 
behoorlijke voorraad van aangelegd om er de winter 
mee door te komen. Daarom moet ook in het najaar  
de vitamine D spiegel hoger zijn dan in het voorjaar.  
(Ter zijde: onbegrijpelijk dat in de normaalwaarden van 
laboratoria dit niet meegenomen wordt.) In het najaar 
hebben we er relatief veel van in ons lichaam en 
gedurende de winter neemt de voorraad geleidelijk aan 
af. Voorwaar een ingenieus systeem om de verminderde 
zonnestraling in de winter op te vangen. 

Vitamine b12 wordt niet door planten of dieren gemaakt, 
alleen door bacteriën. Het komt bovendien alleen maar 
voor in vlees, kip, vis, ei en in zuivel. Dit was lang niet 
altijd voorhanden. In de maag wordt een bijzondere stof 
afgegeven, de zogenaamde intrinsic factor, die zich bindt 
aan de vitamine b12. Later wordt diezelfde intrinsic factor 
door de darmen weer opgenomen en alleen daardoor 
kan de vitamine b12 in ons lichaam komen. Voorwaar 
ook hier een ingenieus systeem dat ook nog eens een 

voorraad voor zo’n twee maanden aanlegt. Om periodes 
van schaarste te kunnen opvangen. 

Voor het hele menselijk lichaam geldt: If you don’t use it, 
you lose it. Wat je niet gebruikt kwijnt weg. Een topspor-
ter heeft met een week bedlegerigheid door de griep 
meerdere weken nodig om weer op haar oude nivo te 
komen. Breek je arm, en zes weken gips laten al je 
spieren verdwijnen. Neem de lift naar de vierde verdie-
ping, maar klaag niet als je hijgend en puffen als de lift 
een keer kapot is aankomt op de vierde verdieping. Kijk 
alleen maar consumptie TV en klaag niet dat je afge-
stompt raakt . 

Mijn persoonlijke visie is dat je met een vitaminepreparaat je 
stofwisseling lui maakt. Je neemt als het ware de lift in 
plaats van de trap. Je komt waar je wilt zijn (lees: je hebt 
geen vitaminetekort) maar je maakt je spieren en hart en 
longen door liftgebruik wel lui. Ter vergelijk: je maakt je 
stofwisseling door de overmaat aan vitamines ook lui. 
Dat kan niet gezond zijn. 

Mijn stelling is dan ook dat als het lukt om gevarieerd en 
vers en uit je omgeving te eten het volstrekt niet nodig is 
vitaminen en supplementen te gebruiken. 

Sterker nog: Het nemen van vitaminen is naar mijn 
mening het kweken van een lui darmstelsel en daarmee 
een verzwakking van de wil die immers in de stofwisse-
ling huist zoals het denken in het hoofd zit en het voelen 
in het hart. 

Daarom is het ook goed vooral voedingsmiddelen te 
eten die verder van de mens af staan. Als eiwitbron zijn 
peulvruchten gezonder dan vis en vis is gezonder dan 
kip en kip is gezonder dan zoogdiervlees zoals varken en 
koe. Het kost de darmen meer moeite uit peulvruchten 
de noodzakelijke eiwitten op de bouwen en daar 
worden ze gezond en sterk van. 

De Mens
Zoals bekend wijkt het antroposofische mensbeeld sterk 
af van het wetenschappelijk mensbeeld. In het antropo-
sofisch mensbeeld worden naast het fysieke lichaam ook 
geestelijke wezensdelen onderkend. Het gaat dan om 
het etherlichaam, het astraal lichaam en het “ik”. Nu vindt 
vertering van het voedsel plaats in het fysieke lichaam, 
maar in het antroposofische mensbeeld spelen deze 
geestelijke wezensdelen daarbij een belangrijke rol. 
De mens leeft eigenlijk van vier producten, die in alle 
voedingsmiddelen voorkomen:  

• Eiwit
• Vet
• Koolhydraten (voornamelijk in tarwe, rogge, linzen, 

bonen en aardappelen)
• Zouten 

Het fysieke lichaam ontstaat in eerste instantie uit het 
eiwit, dat met geboorte en dood samenhangt. Volgens 
Steiner werkt het etherlichaam voornamelijk in de vetten, 
het astrale lichaam in de koolhydraten en het Ik in de 
zouten. 
 

fysiek lichaam Vast  Eiwit

etherlichaam Vloeibaar  Vetten onderlichaam

astraal lichaam Lucht Koolhydraten borst

Ik Warmte Zouten hoofd

Als de mens sterft gaan etherlichaam, astraallichaam en 
Ik uit het fysieke lichaam weg. De mens zelf gaat dan 
naar de geestelijke wereld. Het overgebleven fysieke 
lichaam gaat al snel over tot rotting en gisting. Waarom 
vinden deze rotting en gisting niet plaats als de mens 
nog leeft? Steiner maakt in het boekje “Voeding en 
bewustzijn” duidelijk dat tijdens het leven juist het 
etherlichaam de rotting bestrijdt, het astrale lichaam 
voorkomt het ranzig worden en het Ik tenslotte bestrijdt 
de gisting in het fysieke lichaam.
Het is van belang je te realiseren dat er altijd een 
samenspel is van geest en materie in de kosmos, aarde, 
mens, dier en plant. Ook ons voedsel is niet louter 
materiële substantie.
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Medicatie door specialisten
Medicatie moet door specialisten voorgeschreven blijven 
worden totdat dit overgedragen is aan de huisarts.

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

MEDEWERKERS

Huisartsenpraktijk Janssen
 Huisartsen
  Bart Janssen 
  Amita Sandhu
  Lous Schinning
 Huisarts in opleiding
  Nienke Heemskerk

Huisartsenpraktijk Alkema
 Huisarts
  Harco Alkema
  Renske Bloemers
 Semi-arts voor beide praktijken
  Willemijn Geluk
 Huisarts in opleiding
  Kim Jansen

Consultatief antroposofische praktijk
 Consultatief antroposofisch arts
  Marga Hogenboom – van den Eijnden 

Praktijkondersteuners

Praktijkverpleegkundige
 Paulien Engels

Praktijkondersteuning Psychische 
Hulpverlening (POH – GGZ)
 Liesbeth Borg

 
Therapeuten

Fysiotherapie & ritmische massage
 Petra Jongbloed
 Rob van Dord

Osteopaat
 Brian Meerveld

Diëtiste
 Judy van den Berg

Kunstzinnig therapeut
 Hilde Jansen – van Gijlswijk 

Kunstzinnig kindertherapeut
 Sabine de Raaf

Euritmietherapeute
 Manja Wodowoz – de Boon

Spraaktherapeut
 Mirthe Duindam

GZ-psycholoog / Antroposofisch gesprekstherapeut
 Jacqueline Gerbrands

Kinder- en jeugd Psycholoog
 Michiel Schilhorn

Orthopedagoog/GZ-psycholoog
 Sisca v.d. Hell

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

Praktijkmanager
 Petra Alkema - de Jong

Praktijkinformatie ATL 

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

Praktijk open
08.00 - 17.00

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

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

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

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

Laboratoriumonderzoek
Röntgenfoto’s
Uitstrijkjes
Kweken
En dergelijke

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

Wratten aanstippen
Zonder afspraak
Woensdag 14.00 - 15.00

Andere dagen op afspraak.
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

Herhalingsrecepten 
071 512 16 41
keuze 2
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.
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Digestodoron, een middel tegen 
maagdarmproblemen en voor ondersteuning 
van de spijsvertering
Bart Janssen, huisarts

Het preparaat Filices/Salices comp.(Digestodoron van het 
merk Weleda) is een bijzondere bereiding uit de verse 
bladeren van drie varens- en drie wilgensoorten. Het is 
als product beschikbaar in vloeibare (Filices/Salices 
comp.diluut) en droge vorm: Digestodoron poeder (en in 
Duitsland ook in tablet vorm). Het preparaat behoort tot 
de orgaan-specifieke middelen van de antroposofische 
geneeskunde. Dit zijn echte basismiddelen, bedoeld om 
het functioneren en het ritme van een orgaanfunctie te 
ondersteunen.

Deze orgaanspecifieke middelen zijn in de regel uit twee 
of meer bestanddelen (meestal planten) samengesteld, 
die een verwantschap hebben met de betreffende 
orgaanprocessen. Maar vaak ook onderling verschillen, 
zodat ze het orgaan het ritme helpen vinden tussen 
twee uitersten (verschillende werkingen). Digestodoron 
geeft een voorbeeldfunctie en ondersteunende werking 
voor de spijsvertering (digestie). 

Het spijsverteringsproces is gezond wanneer er een 
balans is in een ritmische afwisseling van spanning 
(inademing ) en ontspanning (uitademing- loslaten), van 
verdunnen (oplossen) en indikken, van opname en 
uitscheiding. Is dit proces verstoord dan ontstaan allerlei 
klachten als zuurbranden, misselijkheid, winderigheid, 
opgezette buik, verstopping, diarree en darmkrampen. 
Bij patiënten met het prikkelbare darmsyndroom 
bijvoorbeeld is de darmfunctie nu eens te traag, dan 
weer te actief. Er is een gebrek aan ritme en de darm-
functie is ontregeld. Maar ook kan er een verstoring 
ontstaan van de darmflora (vooral na gebruik van 
antibiotica), met als gevolg innesteling en groei van 
candida, en van besmetting met wormen.

In Digestodoron zijn twee plantentypen samengebracht, 
die in vele opzichten elkaars tegenpolen zijn: de bladeren 
van varens (Filices) en wilgen (Salices). De wilg groeit in 
de lucht en in het licht. Varens in de schaduw van het 
bos op en laag bij de grond. Beide plantensoorten zijn te 
vinden in de buurt van water. Varens groeien in vochtige 
atmosfeer en wilgen zoeken het water op aan de oevers.

In Digestodoron zijn 3 drie soorten wilgen (schiet, kat en 
bindwilg) verwerkt. Ze verschillen onderling vooral in 
grootte en aantal zijtakken. De werking van de wilgen-
bladerencomponent (Salix-component) in het preparaat 
is om de fysiologische opeenvolging van secretie 
(uitscheiding van vocht met enzymen en resorptie 
(heropname van vloeistoffen)) weer in orde te brengen. 
De darminhoud is aanvankelijk dun en dikt steeds verder 
in richting de dikke darm en uitgang. In de bast, kristal-
liseert salicine (aspirine) uit, een stof  met een ontste-
kingsremmende, koorts verlagende en bloedverdun-
nende werking.

Karakteristiek aan varens is het ritmische proces, wat 
zichtbaar is in het ontrollen van de bladeren en in hun 
typische bladvormen. De bladeren van de varens 
hebben een vorm die lijkt op die van de dunne darm-
wand. Het zijn vitale bladeren. 

In Digestodoron worden drie varens verwerkt met een 
grote onderlinge bladvariatie, van nauwelijks geleed en 
met vlakke rand tot sterk verdeeld en getand. Het zijn: de 
tong, mannetjesvaren en eikvaren. Elk bladtype laat een 
andere ritmische vormgeving zien. 

 
 

Omgekeerd kan het heel goed zijn in een herstelfase na 
een (darm)ziekte met goed gegaard rundvlees tijdelijk 
het de darmen wat makkelijker te maken. 

Wanneer dan wel vitaminen: 

Nooit, tenzij een allergie of een intolerantie of een 
darmziekte een volwaardig voedingspatroon onmogelijk 
maken. Dan nog is het verstandig eerst een (natuur-
voedings-) diëtiste te raadplegen om te zien of een 
voedingspatroon toch nog volwaardig gemaakt kan 
worden. Tevens kan bij bepaald medicijngebruik een 
tekort ontstaan.

Eet smakelijk en vers. 
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Arts en voeding

Renske Bloemers, huisarts

In de zes lange jaren van mijn geneeskundestudie waren 
de momenten waarop we werden onderwezen over de 
rol van voeding in de geneeskunde op één hand te 
tellen. Zelfs na het afronden van mijn huisartsopleiding 
eind 2014 was mijn kennis op dit gebied beperkt tot een 
handjevol adviezen. Ook als je kijkt naar de wetenschap-
pelijk onderbouwde richtlijnen vanuit het Nederlands 
Huisartsen Genootschap, de zogenoemde NHG-
standaarden, is het thema voeding maar mondjesmaat 
aanwezig. Een richtlijn over voedselovergevoeligheid, 
het benoemen van het belang van een ‘evenwichtig 
voedingspatroon’ voor kinderen met buikpijnklachten, 
vezelrijke voeding en vocht bij klachten van verstopping 
(obstipatie), minderen met verzadigd vet, suiker en/of 
zout bij diabetes, hart- en vaatziekten en liever geen 
koffie, citrusvruchten of pittig eten bij maagklachten. 

De vraag ‘Kan ik met voeding zelf nog iets aan mijn 
klacht doen?’ werd steeds vaker aan me voorgelegd in 
de spreekkamer en ook u als patiënt zal deze vraag 
wellicht wel eens hebben gesteld. Veel patiënten, hier in 
het ATL nog meer dan ik in andere huisartspraktijken heb 
ervaren, verkiezen een mogelijke aanpassing in hun 
voedingspatroon boven een medicamenteuze benade-
ring van gezondheidsklachten. Niet afhankelijk hoeven 
zijn van medicijnen, ook al zijn ze uitgebreid getest en 
veilig bevonden, maar zelf verantwoordelijkheid kunnen 
nemen. Maar ook met negen jaar medische scholing op 
zak kwam ik tot de conclusie dat ik deze begrijpelijke 
vraag vaker niet dan wel kon beantwoorden. ‘Ik zal 
gezondheid bevorderen en lijden verlichten.’ staat er in 
de Eed van Hippocrates die elke arts aflegt bij het in 
ontvangst nemen van zijn of haar artsdiploma. En net als 
velen van u, denk ik dat het voor u als patiënt, maar ook 
voor de gezondheidszorg op zich, van grote waarde zou 
kunnen zijn om op het gebied van voeding goede 
adviezen te kunnen geven die uw gezondheid ook 
daadwerkelijk bevorderen. Het is per slot van rekening de 
dagelijkse benzine waarop onze mensenmotor draait.

Gelukkig is er ook landelijk een groeiende groep artsen 
die zich het grote belang van het terugbrengen van het 
onderwerp voeding in de spreekkamer realiseert en over 
die ontwikkelingen wil ik u graag wat meer vertellen. 
Op drie juni jongstleden vond in Rotterdam het vijfde 
jaarlijkse Arts en Voeding-congres plaats, georganiseerd 
door het Erasmus MC en stichting Voeding Leeft, een 
organisatie die het bewustzijn over voeding en de 
impact die voeding op ons leven heeft wil vergroten en 
zich inzet  voor een integrale, holistische benadering van 
gezondheidsproblemen. Een groeiend evenement, dit 
keer bezocht door zo’n 500 geïnteresseerden, groten-
deels artsen maar tevens diëtisten, verpleegkundigen, 
leefstijlcoaches en praktijkondersteuners. Voeding en 
leefstijl als medicijn, daar ging het deze dag om.

Zo vertelde professor interne geneeskunde Hanno Pijl uit 
het LUMC (‘We bestaan uit wat we eten’) over een aantal 
nieuwe inzichten op het gebied van de relatie tussen 
voeding en kanker en dan specifiek de mogelijkheid dat 
chemotherapie beter zou kunnen aanslaan wanneer de 
voeding in de dagen voor de chemo op bepaalde wijze 
wordt aangepast. Zoals in medisch wetenschappelijk 
onderzoek vaker gebeurt, is het grootste deel van de 
onderzoeken op dit gebied uitgevoerd in dierproeven bij 
muizen. Onderzoeken bij menselijke patiënten met 
kanker lopen weliswaar al, maar verkeren nog in een 
vroeg stadium. Mocht u zelf op dit moment of binnen-
kort door middel van chemotherapie behandeld worden 
voor een bepaald soort kanker, dan is dit helaas informa-
tie die op dit moment nog niet op die wijze ondersteu-
nend voor u kan zijn. Het echte bewijs voor een vergelijk-
baar positief effect in de mens is nog niet bewezen, maar 
uit het verhaal van professor Pijl was duidelijk dat de 
eerste resultaten de hypothese lijken te ondersteunen en 
dat biedt perspectief voor de toekomst. 

Evenzo inspirerend is cardiologe dr. Janneke Wittekoek 
die in haar Heartlife kliniek in Utrecht goede zorg bij 

Door drie varens te verwerken stimuleren we de 
verschillende verteringskanaalfuncties (maag, dunne-  
en dikke darm) en reguleren daardoor de spijsvertering 
beter. 

In een afgesloten systeem ondergaan de verse wilgen- 
en varenbladeren een bijzonder warmteproces bij 37°C. 
Bij deze temperatuur worden allerlei gistingsprocessen 
actief en komt een subtiel ritme tot stand van verdam-
pen en condenseren, uitdijen en weer samentrekken.   

Samenvattend: Digestodoron herstelt de functies van de 
spijsverteringsorganen, ondersteunt de secretie en 
vloeistofresorptie (uitscheiding en weer opnemen)  
en de verstoorde darmperistaltiek wordt weer in een 
ritme gebracht. Het middel wordt ook ingezet na een 
antibioticakuur om de darmfunctie te herstellen en het 
candidagroei te bestrijden. De behandeling moet 
kuurmatig gedurende een aantal maanden gegeven 
worden en kan na een pauze zo nodig worden herhaald.

Bron -    Weleda Medische Nieuwsbrief lente 2015

          Weleda: Arneimittel und ihre Wirkung

          Innere Medizin: Mathias Girke
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Het financieel mogelijk maken van wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van voeding is vaak lastiger 
dan wanneer het onderzoek betreft naar geneesmid-
delen. Als artsen worden we opgeleid om u als patiënt 
zo goed mogelijk te adviseren en daarbij gebruik te 
maken van de beschikbare informatie die uit weten-
schappelijke onderzoeken naar voren is gekomen.  
Maar wat als die onderzoeken er niet zijn? Er is een groot 
verschil tussen het weten dat een bepaalde benadering 
op het gebied van voeding al dan niet werkt en het niet 
weten óf het werkt. Wat als u op andere wijze ervarings-
verhalen hoort die u nieuwsgierig maken? Misschien via 
vrienden of bekenden, misschien gewoon via het 
internet. Ook mij als arts maakt dat nieuwsgierig en als u 
met een gezondheidsprobleem kampt waarvoor we 
geen goede oplossing kunnen vinden, begrijp ik dat u 
alle mogelijkheden aan wil grijpen om zo’n oplossing te 
vinden. De medaille heeft echter twee kanten. Wij als 
artsen hebben de waarheid absoluut niet altijd in pacht, 
maar het internet zeker ook niet. Blijf dus kritisch en alert 
als u online op onderzoek uitgaat en overleg desge-
wenst met een diëtist of één van ons huisartsen, zeker als 
u drastische aanpassingen in uw voedingspatroon 
overweegt. 

Het gaat niet altijd om grote stappen, niet om extreme 
diëten. Het gaat om een groter bewustzijn over de rol 
die voeding kan spelen bij ziekte en gezondheid. Om u 
als patiënt hierin zo genuanceerd mogelijk te kunnen 
adviseren en informeren, met tegelijkertijd voor zowel u 
als voor ons het besef dat deze inzichten in de loop der 
tijd geleidelijk weer kunnen veranderen. Het Nederlands 
Huisartsen Genootschap heeft sinds een aantal jaar de 
website www.thuisarts.nl online, met de mogelijkheid 
om u van betrouwbare en begrijpelijke medische 
informatie te voorzien op het gebied van allerlei 
medische klachten en aspecten van ziekte en gezond-
heid. Ook op het gebied van voeding staan daar enkele 
informatiebrieven, met adviezen over gezonde voeding 
bij o.a. hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht en 
obstipatie. 

Zoals u uit dit schrijven wellicht reeds heeft opgemaakt, 
heeft het thema voeding in relatie tot ziekte en gezond-
heid mijn persoonlijke interesse. Ik volg dan ook met veel 
belangstelling de ontwikkelingen van de zeer recent 
opgerichte Stichting Arts en Voeding. Mocht dit voor u 
ook gelden, neemt u dan een kijkje op www.artsenvoe-
ding.nl. U kunt zich daar, ook als niet-medicus, inschrijven 
voor de digitale nieuwsbrief.

hart- en vaatziekten combineert met haar passie voor 
preventie, leefstijl en het vrouwenhart. Een passie die 
zichtbaar is af te lezen wanneer ze vol vuur ons nog eens 
onder de neus drukt dat 80% (!) van de hart- en vaatziek-
ten te voorkomen is door een gezonde leefstijl met alle 
aspecten die daarbij komen kijken. Aspecten die in haar 
kliniek uitgebreid aandacht krijgen met ondersteuning 
van een divers en gemotiveerd behandelteam. 
Tegelijkertijd blijft haar zorgvuldige kritische blik 
aanwezig en aarzelt ze niet om patiënten daarnaast wel 
degelijk bepaalde medicijnen te adviseren als ze inschat 
dat dat van extra waarde en belang is voor de  
gezondheid.  

Hoe leefstijlverandering ook echt levens verandert wordt 
zichtbaar wanneer twee mannen van een jaar of zestig 
hun ervaringen delen met het programma ‘Keer 
Diabetes2 om’ van Voeding Leeft (winnaar van de VGZ 
Zinnige Zorg Award 2016). In dit traject, dat start met een 
intensieve tweedaagse gevolgd door enkele terugkom-
dagen tot een half jaar later, wordt patiënten met 
suikerziekte (diabetes) type 2, de vorm van suikerziekte 
die veelal op volwassen leeftijd ontstaat, in hoog tempo 
een andere leefstijl geïntroduceerd. Door te experimen-
teren met o.a. een ander eetritme, andere voeding en 
wandelen op de nuchtere maag, worden ze geconfron-
teerd met het directe effect hiervan op hun bloedsuiker-
spiegel. Het opdoen van kennis over de betrokken 
lichaamsfuncties wordt beschouwd als een essentieel 
onderdeel van het begeleidingstraject. Dit zodat 
patiënten niet alleen weten wát goed zou zijn om te 
veranderen, maar vooral ook waaróm. Met behulp van 
coaching, de terugkomdagen en een online community 
hebben de twee mannen op het podium hun leven fors 
aangepast. Met resultaat, dat mag gezegd, de insuline-
spuiten zijn niet meer nodig en ook van het grootste 
deel van hun pillen zijn ze verlost. Gezonder, fitter en 
gelukkiger, wat zou ik dat elke patiënt met suikerziekte 
gunnen. Mocht u één van deze patiënten zijn en 
interesse hebben, eerder genoemde professor interne 
geneeskunde Hanno Pijl heeft samen met diëtiste Karine 
Hoenderdos recent een boek uitgebracht met de titel: 
‘Diabetes type 2? Maak jezelf beter.’ Een interessant en 
goed te lezen boek met overzichtelijke informatie.  

Binnen het ATL kunnen Paulien Engels (praktijkonder-
steuner) en Judy van den Berg (diëtiste) op dit gebied 
ook met u samen zoeken naar de voor u passende wijze 
om uw leefstijl aan te passen. Heeft u desalniettemin 
specifieke interesse in het hierboven beschreven 
intensieve programma van de stichting Voeding Leeft? 
Op de website www.keerdiabetesom.nl vindt u meer 
informatie. Controleert u wel altijd even bij u zorgverze-
kering in hoeverre een dergelijk programma voor u 
vergoed wordt. 

Ook andere presentaties geven stof tot nadenken. 
Richard Verheesen, reumatoloog bij het Maxima Medisch 
Centrum te Eindhoven, vertelt dat er aanwijzingen zijn 
voor een verbeterd welbevinden bij patiënten met 
reumatoïde artritis en fibromyalgie wanneer zij gedu-
rende acht weken hun dieet aanpassen met aandacht 
voor zoveel mogelijk onbewerkte producten, veel 
groenten, beperkte hoeveelheden langzaam opneem-
bare koolhydraten en andere adviezen die eigenlijk 
overeenkomen met het op diabetespatiënten gerichte 
boek van Pijl en Hoenderdos dat ik in de vorige alinea 
noemde. En interniste prof.dr. Liesbeth van Rossum van 
het Erasmus MC beschrijft ‘verborgen dikmakers’ die een 
rol kunnen spelen bij mensen met chronisch en/of 
onbegrepen overgewicht, zoals verschillende groepen 
medicijnen voor psychische klachten, suikerziekte, hoge 
bloeddruk of allergieën. 

Een ander verhaal op deze congresdag is van professor 
Marc Benninga, kinder-maag-darm-leverarts uit het AMC 
te Amsterdam. Hij zet een aantal feiten op een rij over de 
relatie tussen voeding en onbegrepen buikpijn bij 
kinderen. Althans, over datgene wat in de wetenschap-
pelijke literatuur hierover beschreven is. En dat is weinig. 
Dat is helaas een gegeven dat voor veel voedings-
gerelateerde vragen geldt en waar ik zelf op dagelijkse 
basis tegenaan loop. Niet zelden komt één van u met 
vragen op het spreekuur over een mogelijk vitaminete-
kort, over de toegevoegde waarde van bepaalde 
voedingssupplementen of over de kans dat bepaalde 
klachten veroorzaakt worden door (een tekort aan) 
voedingsstoffen. En weet u? Meestal weten we het niet. 
Met ‘we’ bedoel ik in dit geval ‘de medische wetenschap’. 
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Keer diabetes type 2 om!

Paulien Engels, praktijkverpleegkunde 

En daar zat ik een heerlijke koolhydraat-arme, puur 
natuur maaltijd te verorberen, en wie schuift aan?  
Hanno Pijl, internist van het LUMC, die deze avond een 
lezing ging houden over zijn boek: “Diabetes type 2? 
Maak jezelf beter”. 

Zijn enthousiasme om te vertellen over zijn onderzoek 
tussen de relatie voeding en diabetes 2 was zo groot dat 
hij al tijdens het eten van wal stak, en wij genoten.
Tijdens zijn lezing legde hij uit waarom diabetes nu op 
zo een grote schaal voorkomt, en wat er aan te doen is, 
want het goede nieuws is dat diabetes type 2 met 
voeding voor een groot deel of zelfs helemaal om te 
keren is!

In onze tijd heeft diabetes 2 epidemische vormen 
aangenomen en ik zal proberen te vertellen waarom dat 
komt. Let op, het is een ingewikkeld verhaal, wat begint 
bij onze voorouders die 4 miljoen jaar geleden een dieet 
hadden wat bestond uit fruit, noten en (complexe) 
koolhydraten. Zij hadden een herseninhoud van 500 cc. 
Door verandering in klimaat en ecosystemen konden 
onze voorouders 2,6 miljoen jaar geleden vlees en vis 
erbij gaan eten, en dat bevat eiwit en vet. Hersenen 
bestaan voor 60% uit vet en hierdoor groeiden hun 
hersenen tot een inhoud van 1000 cc.

Onze hersenen hebben een inhoud van 1350 cc, en 
gebruiken 25% van de dagelijkse inname van energie. 
Dat is best veel en de belangrijkste brandstof voor de 
hersenen is glucose.

Nu is het zo dat alle weefsels in ons lijf glucose gebruiken 
om te blijven draaien, en daarvoor is insuline nodig. Maar 
onze hersenen hebben geen insuline nodig om aan 
glucose te komen: zij nemen glucose rechtstreeks op uit 
het bloed, want onze hersenen krijgen  altijd voorrang! 

Van oudsher konden de mensen genoeg voedsel eten in 
de zomer (er werd zelfs een voorraad opgeslagen in de 
vorm van vet), maar in de winter was er te weinig, en om 
toch onze hersenen in wintertijden van genoeg glucose 
te voorzien, word ons lijf resistent (minder gevoelig) voor 
insuline:  hierdoor wordt er minder glucose naar al onze 
weefsels vervoerd en blijft er meer over voor de 
hersenen! 

Een bijzonder slim systeem, maar in onze huidige tijd 
blijven wij voorraden opbouwen voor slechte tijden 
maar komen deze slechte tijden niet meer voor. Met als 
gevolg overgewicht (eigenlijk een teveel aan reserve 
voor slechte tijden) en een toenemende insuline 
resistentie, en dat is nou diabetes 2.

Daarbij komt dat de industrie in al onze producten suiker 
en zetmeel heeft verwerkt toen vet slecht werd gevon-
den voor onze gezondheid (door de ‘let op vet’ cam-
pagne van het Voedingscentrum ).  De jaarlijkse inname 
van suiker is daardoor gestegen van 8 kilo suiker per 
persoon in 1815 naar 70(!) kilo suiker per persoon in het 
jaar 2000.

Ritme en hoe de buitenwereld,  
binnenwereld wordt

Liesbeth Borg, POH - GGZ

Met de 7 levensprocessen onderhoudt het levensli-
chaam het leven van de mens door de buitenwereld om 
te vormen tot binnenwereld.

Het levenslichaam zorgt ervoor dat de substanties als 
voeding opgenomen worden uit de buitenwereld en het 
lichaam kunnen vernieuwen.

De eerste 3 processen zijn op de buitenwereld gericht. 
Het gaat om het kunnen opnemen (1) van ademhalings-, 
zintuig- en voedingssubstanties. De voeding moet 
aangepast (2) worden door te kauwen, te verwarmen of 
af te koelen in de mond om afgebroken (3) en verteerd 
te kunnen worden.

Centraal in deze processen staat het scheiden (4), het 
kunnen verinnerlijken en uitscheiden ten behoeve van 
de instandhouding (5), de groei (6) en uiteindelijk voor 
het tot stand brengen van iets nieuws (7), zoals de 
geslachtsrijping.

Anderzijds wordt er uitgescheiden wat in de afbraak en 
vertering overtollig wordt zoals; urine, ontlasting, 
transpiratie en koolzuurgas.

In de ontwikkeling van het kind worden deze processen 
aanvankelijk van buitenaf verzorgd door de opvoeders. 
Later neemt het kind steeds meer regie over van deze 
processen. 

De eerste 3 processen horen bij het actieve dag bewust-
zijn. Instandhouding en groei komen het beste tot hun 
recht in de slaap: groeien doe je ‘s nachts.

Een goed ritme van waken en slapen, van activiteit en 
rust zijn daarom vanaf het begin van het leven zo 
belangrijk. Door verstoringen ontstaat makkelijk 
onbehagen wat gepaard kan gaan met onrust of een 
grote mate van inactiviteit. Het ritme van inspanning en 
ontspanning heeft grote invloed op het verlopen van de 
levensprocessen en van ons welbevinden in het 
algemeen. Ritme in waken en slapen, eten en verzorgen 
bevordert de voorwaarden tot groei.

Alles waarbij ritme zijn kans krijgt is ontwikkeling 
mogelijk omdat de levensprocessen dan optimaal 
kunnen functioneren.

Ritmische massage is één van de therapieën waarbij 
deze processen in het fysieke lichaam worden aange-
sproken.

Hoe is het met de zorg van uw ritme?
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Met de pot mee eten,  
makkelijker gezegd dan gedaan? 

Sabine de Raaf, kunstzinnig kindertherapeut 
 
Enkele praktische tips om eten een gezellig moment van de dag te maken

Een ontdekkingstocht met je kind
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er is niet 
1 manier. Wel zijn er handvaten, maar het is en blijft jouw 
ontdekkingstocht. Wat ik het belangrijkst vind is dat je 
een manier vind die bij jou je kind past, en dat het eten 
een gezellige, ontspannen moment in de dag is in plaats 
van een strijd. Deze bijdrage voor de nieuwsbrief schrijf 
ik zowel vanuit mijn ervaring als kindertherapeut als mijn 
ervaring als moeder van een bonusdochter van 7 en 
dochters van 2,5 en 9 maanden. Ik hoop de lezers te 
inspireren met de aangereikte handvaten omdat ieder 
verschilt en ook elk kind anders reageert op (de manier 
van) eten. 

Borstvoeding (liever dan kunstvoeding)
Toen ik zwanger was van de eerste verdiepte ik mij in 
voeding, hoe ga ik dat straks doen? Ik las verschillende 
artikelen op het internet, het boek Eten met Kleintjes van 
Stefan Kleintjes en het boekje ‘Van zuigelingenvoeding 
tot volwaardige peutervoeding’ van Judy van den Berg 
(ATL) en Suzanne van Haaften. Wat mij aansprak was dat 
borstvoeding tot 6 maanden exclusief de voeding voor 
de baby is. Deze zit vol met allerlei voedingsstoffen die 
zich aanpassen aan de behoefte van je kind en daarnaast 
vol met smaken van voedsel die ik als moeder tot mij 
nam. Ook de visie van Judy en Suzanne dat borstvoe-
ding iets van de binnenwereld is en dat na die 6 
maanden langzaam wordt begonnen met middels 
voedsel het binnenkrijgen van de ‘buitenwereld’ voelde 
voor mij goed aan. Daarnaast probeer ik zo veel mogelijk 
groenten en vruchten uit het seizoen aan te bieden  
en waar mogelijk biologisch geteeld, zodat wat er van  
de 'buitenwereld’ naar binnen gaat vol van vitaliteit en 
leven is.

Stukjes uit het vuistje (liever dan potjes of 
gepureerd)
Na deze 6 maanden heb ik er voor gekozen om in plaats 
van het voedsel geprakt of gepureerd te geven het aan 
te bieden in stukken ‘uit het vuistje’. Twee mensen die 
daar over schrijven zijn Stefan Kleintjes en Gill Rapley. Dit 
houdt in dat borstvoeding de hoofdvoeding blijft in het 
eerste levensjaar en dat al het eten wat je verder aanbied 
is gericht op het leren proeven van structuren en 
smaken. 
In het begin start je met gestoomde groentes in grote 
stukken, denk aan wortel, sperziebonen, broccoli en met 
broodkorst (dit is lekker stevig en vormt niet zo snel een 
kleffe bal als het zachte deel doet) zonder beleg. Stefan 
Kleintjes heeft een introductieschema opgesteld, deze 
gaat uit van wat je per maand ongeveer aan kan gaan 
bieden aan je kind, gericht op de ontwikkeling van de 
darmen. Er van uitgaande dat de darmen nog aan het 
rijpen zijn en aan elke nieuwe soort voedsel moeten 
wennen. Sommige etenswaren kunnen tot meer kramp 
(of allergie) leiden en wordt pas later aangeraden.

Stukken eten, kunnen ze dat wel?
Ja, maar velen vinden het wat ongemakkelijk. Belangrijk 
bij het starten met aanbieden van eten is dat je kind 
rechtop kan zitten (niet in een wipper of naar achter 
geleund) en om te weten dat de mondmotoriek (hap, 
kauw, slik) pas echt tot ontwikkeling komt vanaf onge-
veer 8 maanden. Dit avontuur kan wel gepaard gaan met 
kokhalzen. Als het voedsel bij het kindje richting het 
verkeerde keelgat dreigt te gaan, dan ontstaat de 
natuurlijke reactie om te kokhalzen. Een paar kokhalsbe-
wegingen verder is het eten weer op de juiste plek in de 
mond of uit de mond en eet de kleine gewoon weer 
verder. Als ouder is het zaak om kalm te blijven, het 

En een echte eye opener over dit onderwerp is het 
filmpje op youtube van tv programma Kassa met de titel 
‘verborgen suikers’.

Hieronder de grote voedingsrichtlijnen uit zijn 
boek:

* Eet elke dag een hand ongezouten noten
* Eet tenminste 2x per week vette vis
* Eet vooral ‘wit’ vlees (gevogelte)
* Eet enkele porties groente en fruit per dag
* Vermijd industrieel geproduceerde voedingsmiddelen
* Gebruik altijd volkoren graanproducten
* Drink water/koffie/thee in plaats van frisdrank

Ik vind deze voedingsrichtlijnen een grote overeenkomst 
hebben met de antroposofische  visie op gezonde 
voeding.

Een echte aanrader dit boek, waarin ook  
heerlijke recepten staan (ook te leen bij mij).
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Bronnen

- www.groenevrouw.nl (diverse artikelen) 
- www.borstvoeding.com (diverse artikelen)
- Eten voor de kleintjes, kleintjes van 0-4 jaar leren zelf eten  
   Stefan Kleintjes
- Van zuigelingenvoeding tot volwaardige peutervoeding    
   Judy van den Berg (ATL) en Suzanne van Haaften.

kindje niet af te leiden maar wel in de gaten te houden 
dat het goed gaat om zo nodig in te grijpen. 

Geleidelijk meer variatie
Ik ben steeds meer diversiteit gaan opbouwen, eerst 
bood ik 1 groente tegelijk aan, en later soms wel 3 
tegelijk. De ene groente was steviger dan de ander 
bijvoorbeeld. Telkens iets meer, van alles op een bord, 
vanaf 1 jaar voorzichtig met het toevoegen van kruiden 
(geen zout of peper) tot uiteindelijk mee-eten met de 
pot. Mijn oudste dochter blijkt een sterke voorkeur  te 
hebben voor gekruid eten uit de Aziatische keuken 
(knoflook, komijn, gember) waar ik zelf ook dol op ben 
en wat ik tijdens mijn zwangerschap en de borstvoeding 
veelvuldig at.

Eten bij anderen
De gastouder vond het spannend om op deze manier 
eten aan te bieden maar zag wel dat het goed ging en 
dat mijn dochter een goede eter is, ook vergeleken met 
de andere kinderen. Ze kauwt goed en zorgvuldig terwijl 
de andere kinderen hun brood in hun mond stoppen en 
bijna meteen inslikken wat vaak een verslikking tot 
gevolg heeft. Ook gaf ze aan dat de andere kinderen 
vaak dingen niet lustten door de texturen en smaken. In 
het begin maakte ik voor de gastouder potjes, niet 
gepureerd maar wel geprakt (elke smaak apart zodat het 
niet een brij van smaken werd) aangezien mijn dochter 
ook bij de gastouder warm at. Toen de gastouder 
eenmaal door had dat mijn dochter goed kauwde en at 
durfde ze steeds meer stukken aan te bieden. Verder heb 
ik er nooit een probleem van gemaakt dat anderen deze 
methode van eten ‘eng’ vonden, als ze op mijn dochter 
pasten dan mochten ze eten aanbieden waar zij zich 
prettig bij voelden, ook daarmee leerde mijn dochter 
diverse smaken en texturen kennen dacht ik maar.

Met de pot mee bij 12 maanden
Met 1 jaar at mijn dochter ‘met de pot mee’ bij de 
gastouder aan huis. Inmiddels is mijn tweede dochter 
van 9 maanden op weg met uit het vuistje eten, ze heeft 
duidelijke voorkeuren voor eten – het ene laat ze niet 
meer los tot ze het volledig heeft opgesnoept en het 
andere beland linea recta op de grond met een soort 

van grom. Het gezellige aan deze methode is dat we met 
elkaar aan tafel zitten en ieder lekker bezig is met z’n 
eigen ‘bord’. De jongste dochter is alleen nog wel 
gefrustreerd dat er op het bord van haar zussen andere 
dingen liggen dan bij haar – ze mag nog even geduld 
hebben, voor je het weet eet ze met de pot mee. Als we 
uit eten gaan trekken we veel bekijks met die jongste die 
vrolijk ‘mee-eet’ zo klein als ze is. 

Tussendoortje? Een Monkey-platter biedt uitkomst
Naast deze manier van eten bied ik de oudste kinderen 
elke middag ook een Monkey-Platter aan. Dit is een 
schaal met allerlei ‘snacks’ van gestoomde wortel tot 
komkommer en stukjes volkoren soepstengel met een 
yoghurtdipje, een groentefrietje uit de oven, een 
zelfgemaakt koekje, maar soms ook een chipje, kaas, 
plakje worst – veel variatie. Overwegend gezond maar 
ook wat snoeperigs erbij. De kinderen smullen dan lekker 
gevarieerd. Voor inspiratie kun je deze term op Google 
gooien. Ik geef deze monkey-platter meestal rond 15:00 
– ruim voordat ze gaan avondeten, om ze nog niet te 
verzadigen en tegelijk hebben ze dan vaak wel al een 
deel groenten naar binnen.

Kunstzinnige therapie en voeding?
Wat heeft voeding met kunstzinnige therapie te maken?  
Naast moeder ben ik ook de kinderkunstzinnige 
therapeut van het ATL. Regelmatig krijg ik kinderen met 
faalangst, angst om nieuwe dingen te proberen, perfecti-
onisme. Een keer had ik een meisje die daarnaast ook 
niets lustte, en het ook weigerde te proberen. Tijdens het 
traject ging het steeds beter met haar, ze ging niet meer 
dagelijks met buikpijn en dikke tranen naar school, 
durfde fouten te maken en daarbij gaven ouders aan: ze 
is ineens aan het proeven gegaan. Ze vind niet alles 
lekker maar probeert het nu in ieder geval, en het leuke 
is dat ze ontdekt heeft dat ze veel meer lust dan ze 
dacht. Ze is tijdens het traject een betere eter geworden. 
Hoe kunstzinnig bezig zijn als voeding voor de ziel kan 
werken, zal ik in de volgende nieuwsbrief op ingaan.
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Werkgroep ouderen 
 
Ouderdom: een vruchtbaar perspectief
Vanaf donderdag 6 oktober met Huib de Ruiter  
(antroposofisch huisarts), Taco van Popta en Nelly van der 
Weck en in samenwerking met het therapeuticum, 
Lemniscaat en ATL.

Na ons 70ste jaar zijn er nog vele mogelijkheden tot 
groei en ontwikkeling. Een nieuwe periode breekt aan, 
waarin oude rollen en identiteiten kunnen worden 
losgelaten. Dat schept ruimte om te ontdekken wat ons 
werkelijk bezighoudt. 
Wat kwam ik eigenlijk doen in dit aardse bestaan? 
Wat heb ik nog te bieden? 
Wat wil ik nog doen? 
Nieuwsgierig gaan we op onderzoek uit naar onze 
nieuwe bestemming om wellicht nog meer te worden 
wie we zijn en te vinden wat ons voldoening geeft. 
Daarbij onderzoeken we thema’s als: karma, toeval en 
biografie / de werking van de zin-tuigen / dementie / 
meditatie en inspiratie / gezondheid / omgaan met 
verlies / werken aan nieuwe sociale verbanden.
 
Data: 6 en 20 oktober, 3 november 
Tijd: 13.00 - 16.00 uur 
Kosten: 60 euro
Informatie en locatie: De Zonneboom – tel. 0715123137

(Indien u belangstelling heeft, wordt u verzocht om u zo 
spoedig mogelijk aan te melden bij De Zonneboom.) 
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Lidmaatschap VOAG
per jaar

alleenstaande
minimaal € 25
streefbedrag € 30

gezin
minimaal € 45
streefbedrag € 55

Bestuur VOAG   
Interim voorzitter
Dick Langbroek
 
Secretaris
Tromp de Vries
trompdevries@casema.nl
 
Penningmeester
Dick Langbroek
 
Algemene bestuursleden
Lida Jansen
Robert Lamp
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

Informatie, adressen en telefoonnummers

Het antroposofisch  
Kinderspreekuur 
Uit de wachtkamer van  
het ATL kunt u een informatie 
folder meenemen over 
het Kinderspreekuur.

 

Vereniging 

Ondersteuning

Antroposofische

Geneeskunde

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

• het verzorgen van de Nieuwsbrief en rondschrijven
• cursussen en lezingen
• informatiebijeenkomsten voor nieuwe patiënten
• informatie, boeken en seizoenentafel in de  

wachtkamers
• ondersteuning Antroposofische (Zorg)instellingen
• ondersteuning van het kinderspreekuur 
• ondersteuning particuliere therapiekosten

VOAG
Rijn en Schiekade 16
2311 AK Leiden
071 512 16 41
ING rekeningnummer: 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. We hopen 
uiteraard dat deze patiënten nu ook lid willen worden 
van de vereniging en/of aan het solidariteitsfonds willen 
schenken.
 
Solidariteitsfonds
Het ‘Solidariteitsfonds’ biedt patiënten, die op een of 
andere wijze niet in de gelegenheid zijn zich te verzeke-
ren 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 patiëntenver-
eniging u dan ook van harte aanmoedigen een schenk-
bijdrage in het solidariteitsfonds te storten.

Wanneer u gekozen heeft om patiënt te zijn bij het 
Therapeuticum, is een aanvullende verzekering naast uw 
basisverzekering onontbeerlijk. 

Om later niet voor onvoorziene verrassingen te staan is 
een aanvullende verzekering, waarin antroposofische 
therapieën + medicijnen vergoed worden, van wezenlijk 
belang.
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Colofon

© Oktober 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
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