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Voorwoord
Tromp de Vries, voorzitter VOAG
Voor u ligt het tweede deel over voeding, dit keer gaat
het over geestelijke voeding.
Uit de inhoud van de artikelen blijkt dat je niet met
uitsluitend fysieke voeding kunt volstaan. Er is meer
nodig om je als mens te kunnen ontwikkelen en gezond
te blijven. In het artikel van Harco wordt het reflecteren
benadrukt. Dat kan je als mens doen maar ook als sociaal
organisme. De VOAG is, als vereniging, zo'n sociaal
organisme.
Ook het bestuur van de VOAG heeft gereflecteerd op de
afgelopen periode. De reflectie van het bestuur was
nodig omdat wij sinds de zomer van 2015 met een grote
bestuurswisseling te maken hebben gehad en Dick
Langbroek zo vriendelijk was om het penningmeesterschap te combineren met de functie van interim
voorzitter. Gedurende deze reflectie, herbezinning,
hebben wij de volgende onderwerpen opgepakt:
• het (her) formuleren van de doelen van de VOAG,
• het verbeteren van de bereikbaarheid van niet 		
alleen de leden van de VOAG, maar alle patiënten 		
van het ATL,
• het formuleren van de criteria voor het toekennen		
van budgetaanvragen van artsen en therapeuten,
• een evenwichtige taakverdeling binnen het bestuur.
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Wij zijn druk doende om deze onderwerpen goed te
documenteren, zodat het voor alle betrokkenen duidelijk
is waar wij staan, wat wij doen en hoe wij invulling geven
aan het begrip solidariteit.
Wij werken nu, als bestuur, al geruime tijd met een
interim voorzitter. Gedurende onze herbezinning bleek
dat wij de bestuursfuncties opnieuw wilden indelen.
Wij hebben de taken en verantwoordelijkheden goed
doorgesproken en kwamen zo tot een herverdeling van
de bestuursfuncties. Zo zal Robert Lamp de functie van
secretaris op zich nemen, Dick Langbroek is en blijft
penningmeester, Lida Jansen wordt belast met een
aantal specifieke taken, die wij nog nader moeten
vaststellen en ikzelf zal de functie van voorzitter op mij
nemen. Uiteraard moeten deze voornemens van het
bestuur nog door de ledenvergadering worden goedgekeurd. De ledenvergadering zal worden gehouden op
8 maart 2017 om 19.30h, voorafgaand aan de thema
avond van de therapeuten (zie blz. 5). Tenslotte wil ik
Dick Langbroek bedanken voor zijn inzet als interim
voorzitter en u allen wens ik, namens het bestuur,
goede feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.
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Zoals eerder gemeld zijn wij eind augustus wederom
door een NHG-auditeur bezocht en naar aanleiding van
haar bezoek zijn onze beide huisartsenpraktijken weer
geaccrediteerd. Dit betekent dat wij voldoen aan een
groot pakket aan eisen en voorwaarden met betrekking
tot geleverde kwaliteit, zorg, hygiëne, praktijkorganisatie,
personeelsbeleid en omgang met patiënten dat door
het NPA in samenwerking met het Nederlands
Huisartsen Genootschap is opgesteld.
Tevens wordt tijdens het bezoek van de auditor bekeken
of en welke verbeteringen wij hebben doorgevoerd in
het afgelopen jaar. In 2015-2016 waren de verbeterpunten onder andere: verbeteren van de zorg omtrent
kwetsbare ouderen, ontwikkelen van een urineonderzoek formulier, opzetten van een beter voorraadsysteem, onderzoeken hoe informatie over het feit dat er
waarnemers en artsen in opleiding in de praktijken
werkzaam zijn, naar de patiënt toe kan worden
verbeterd. Aan dit project wordt komend jaar nog
verder gewerkt.
Verbeterplannen voor het komend jaar zijn: het in
gebruik nemen van een nieuw telefoniesysteem
waardoor het, onder andere, mogelijk moet worden om
de 7x24 uur agenda- en receptenservice eindelijk
werkend te krijgen en het vernieuwen van de website en
mogelijk een daaraan gekoppeld wachtkamersysteem.
Daarnaast wordt het schilderwerk van onze panden aan
de buitenkant in het voorjaar vernieuwd.

van Harco Alkema is Kim Jansen werkzaam sinds
1 oktober j.l. als huisarts in opleiding.

Herinnering; meldt u aan voor de uitwisseling van
het elektronisch patiëntendossier.
Met name in de praktijk van Bart Janssen zijn er veel
patiënten die zich nog niet hebben aangemeld voor de
uitwisseling van het elektronisch patiëntendossier. Als u
zich hiervoor aanmeldt dan gaat het erom dat u akkoord
gaat met de uitwisseling van uw belangrijke medische
gegevens met de dokterspost en de EHBO. Bedoeling
hiervan is dat in geval van nood op een veilige en
verantwoorde wijze medicatie kan worden voorgeschreven die niet “ bijt” met belangrijke aandoeningen of
allergieën. U kunt via www.ikgeeftoestemming.nl uw
beslissing kenbaar maken. Ons advies is deze
toestemming te geven.

Afscheid en welkom diverse medewerkers
Sinds begin november is Brenda Visser als nieuwe
assistente ons team komen versterken. Zij heeft de plaats
ingenomen van Eline Koeslag-Eijckelhof die tot eind
augustus bij ons in dienst is geweest. Verder zal Nienke
Heemskerk haar opleiding 1 december j.l. hebben
afgerond en is Gertjan Lourenssen bij Bart Janssen als
nieuwe huisarts in opleiding gaan werken. In de praktijk
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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 		
buikomvang
• Voeding en beweging
• Longfunctie onderzoek (indien nodig)

Voor een afspraak of vragen kunt u contact opnemen
met de assistente; tel. 071-512 16 41, 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.

Indien van toepassing kunt u als vervolg op uw
GeZZond Check / Preventie check, in overleg met uw
huisarts, doorverwezen worden naar één van onze
therapeuten of de verpleegkundige.
Hebt u interesse in dit onderzoek en bent u aanvullend
verzekerd bij Zorg en Zekerheid, dan krijgt u deze
GeZZond Check om de twee jaar vergoed. 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.
6

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

"Hoe kunnen wij ons voeden".
Woensdag 8 maart om 20.00 uur op de Rijn en Schiekade 16 of bij
veel aanmeldingen op een andere locatie; graag aanmelden dus !!
De toegang is vrij, er wordt voor koffie en thee gezorgd.

•
•
•
•

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.

Thema avond ATL

Bent u op zoek naar
een sfeervolle
vergaderruimte,
oefenruimte of
spreekkamer?
Het ATL verhuurt een aangename, sfeervolle vergaderruimte voor 10 personen
in de avond of in het weekend.
Ook is het mogelijk de oefenzaal of
een van de andere ruimtes te huren.
Informatie kunt u verkrijgen bij
Petra Alkema-de Jong via ons
email adres: administratie@atl-leiden.nl

Korte toelichting:
De therapeuten van het ATL hebben in 2
nieuwsbrieven artikelen geschreven over
voeding (deel 1) en geestelijke voeding (deel 2).
In samenwerking met de VOAG (Vereniging
Ondersteuning Antroposofische Geneeswijzen)
zullen 3 therapeuten een korte voordracht
geven over deze onderwerpen.
Manja Wodowoz - de Boon zal inleidend
ingaan op de verschillende voedingsbronnen.
Vervolgens zullen Hilde Jansen - van Gijlswijk
(kunstzinnig therapeut) en Judy van den Berg
(diëtist) elk een workshop verzorgen.

Hilde zal u door middel van beelden en een
verhaal laten ervaren hoe de ziel gevoed kan
worden.
Judy wil u met voeding laten ervaren of u
'al proevend het gezonde kunt waarnemen'
Hiermee hopen wij u te inspireren om met een
ruimere blik te kijken naar voeding en spirituele
voeding.

Wij willen graag dat u zich aanmeldt voor deze avond bij
voag@atl-leiden.nl

Oproep aan VOAG-leden

Voorafgaand aan de thema avond zal er eerst een ledenvergadering
van de VOAG worden gehouden in dezelfde locatie,
om 19.30 uur.
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Mars en Venus - IJzer en Koper

Positiviteit als voeding voor de ziel

Bart Janssen, huisarts

Liesbeth Borg, POH - GGZ

In de antroposofische geneeskunde maken we gebruik
van metaaltherapie in relatie met organen (metalen sterk
verdund toegediend - homeopathische dosis en in
combinatie met planten). Organen en metalen staan in
relatie met planeetwerkingen. Een aantal planeten
werken in op het organisme en speciaal op bepaalde
organen.
Zo werkt de Mars kracht in op galwerking en het
spraakorgaan.
Venus richt zich vooral op nieren en schildklier.
IJzer wordt gebruikt om marskracht in te zetten. Koper
versterkt de venuskwaliteit.
IJzer geeft kracht, werkt in op de wil en de bloedvorming
en genereert warmte.
Het bindt de geest-ziel steviger met het fysieke lichaam.
IJzer is de doener.
Koper is de ontvanger. Het schept voorwaarden zodat de
daadkracht van ijzer kan doorwerken in het lichaam.
In de natuur tonen koper en koperertsen zich in
opvallende, krachtige kleuren : blauw, groen en rood.
In het lichaam zijn de hoogste koperwaarden te vinden
tijdens perioden van opbouw: in de zwangerschap en bij
jonge kinderen.
Koper werkt ontkrampend, bouwend en doorwarmend.
Koper verdeelt de warmte over het lichaam.
We kunnen het gebruiken bij steeds terugkerende
blaas- en nierbekkenontstekingen. Voor krampachtige
hoest. Ondersteunend bij de behandeling van astma.
En verder voor maagpijn, darmkrampen, menstruatiepijn
en nachtelijke krampen in de kuit.
Koper kan voorgeschreven worden in de vorm van zalf of
olie ( cuprum 0,4%) aan te brengen op de maag en
darmstreek, blaas- en baarmoedergebied.
Op de kuiten bij krampen en in de nierregio voor
ontspanning.
Chamomilla cuprum cultum via de mond toe te dienen
als dilutio: kopersporen zijn toegevoegd aan de kamille
plant. Bij darmkrampen, verhoogde bloeddruk, tandpijn
bij kleine kinderen en nachtelijke angsten.
8
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Nicotiana cuprum cultum : sporen koper toegevoegd
aan de tabaksplant. Ondersteunend bij astma samen
met koper, inwrijvingen in de nierstreek.
Melissa cuprum cultum ( citroen melisse) ter bevordering
van de vertering en opname van voedingsstoffen uit het
maag-darm-stelsel.
In het organisme is ijzer in veel groter hoeveelheid
aanwezig dan koper.
IJzer werkt vooral door de bloedsomloop. Door het
bloed wordt het hele organisme doorstraald met
zielengeestkracht. Deze kracht werkt structurerend en
opbouwend.
Het laat het lichaam aarden en maakt het krachtiger.
Via de gal werkt ijzer in de vertering.
Met de spraak is ijzer actief in de ademhaling. Helder,
krachtig spreken en goed ademen geeft meer evenwicht, een betere balans in het lichaam en ondersteunt
de vertering.
We kunnen ijzer gebruiken bij vermoeidheid, concentratieproblemen en somberheid met name als er gebrek
aan daadkracht (geremdheid) en verlies van initiatief is.
Bij lage bloeddruk, duizeligheid en hoofdpijn.
Verder werkt ijzer ondersteunend bij infecties en koorts.
Hier werkt ijzer ordenend in het vormverlies van
ontstekingen.
Wij schrijven voor:
Biodoron (bevat ijzer) in geval van hoofdpijn, duizeligheid, concentratiestoornissen en hersenschudding.
Ferrum sidereum : ijzer gewonnen uit een meteoorsteen,
voor moed en energie.
Chelidonium (stinkende gouwe) met ijzer: versterken van
de kracht van de galwerking.
Urtica dioica met ijzer. Samenwerking tussen plant en
metaal, de ijzerrijke brandnetel waar sporen exta ijzer aan
toegevoegd zijn.
Mars en Venus hebben zo elkaar nodig, werken samen
en vullen elkaar aan.

Positief in het leven staan kun je dat leren?
Op psychologisch gebied is de aandacht lang uitgegaan
naar negatieve/onplezierige gevoelens zoals angst,
verdriet, eenzaamheid, somberheid, schaamte, agressie.
Veel theorieën zijn er ontwikkeld over oorzaken en wat
er nodig is om deze gevoelens te verminderen.
Behandelingen blijken deels te helpen en scherpe
randjes er af te halen, toch blijven vaak onplezierige
gevoelens en gedachten in bepaalde mate aanwezig.
Onze aandacht gaat vaak uit naar wat er niet goed gaat,
gesprekken en nieuws zijn vaak gericht op onplezierige
gevoelens.
De momenten van het ervaren van plezierige gevoelens
zoals; vrolijkheid, liefde, warme aandacht, dankbaarheid,
kalmte, belangstelling, hoop, trots, inspiratie ontsnappen
vaak aan onze aandacht, het is normaal en we besteden
er weinig tijd en aandacht aan.
Belangrijk is het om onderscheid te maken tussen
plezierige en onplezierige gevoelens in plaats van het te
hebben over positieve en negatieve gevoelens, omdat
een gevoel op zichzelf nooit negatief is. Gevoelens en
emoties zijn er, echter wat doen we ermee en hoe
kunnen we er zelf regie mee voeren.
Om meer geïnspireerd te leven en geluk te ervaren is het
versterken van je dagelijkse ervaring van plezierige
gevoelens belangrijk. Dit zorgt namelijk voor verbreding
en opbouw.
Plezierige gevoelens verbreden de aandacht; wanneer
je je prettig voelt is je blik breder en open je jezelf voor
de wereld. Hierdoor krijg je meer overzicht, zie je meer
mogelijkheden, kun je creatiever zijn in het vinden van
oplossingen en je voelt je meer verbonden met andere
mensen.

Plezierige gevoelens zorgen ervoor dat we meer
naar het geheel kunnen kijken.
Ook werkt het ervaren van plezierige gevoelens
opbouwend in ons; mentale, psychologische, fysieke en
sociale hulpbronnen worden opgebouwd. Hierdoor kun
je beter tot goede keuzes komen en effectieve oplossingen bedenken. Je ontwikkelt meer vertrouwen in
eigen mogelijkheden, kan beter genieten, bent milder
voor jezelf en hebt meer aandacht voor elkaar in relaties.
Je wordt sterker en veerkrachtiger.
Er zijn veel oefeningen om te leren vanuit meer
positiviteit in het leven te staan en plezierige gedachten,
gevoelens en emoties te ervaren.
Het kan beginnen met een terugblikoefening: aan het
eind van de dag concrete ogenblikken terug te halen
waarop je geïnspireerd was, je dankbaar voelde, gelukkig
was, waardering kreeg, bewondering beleefde. Wanneer
je dit meerdere avonden achter elkaar doet, zul je
misschien merken dat je steeds meer ogenblikken te
binnen schieten. Vervolgens kun je merken dat je die
ogenblikken op de dag steeds bewuster gaat beleven.
Dan ontstaat ook het moment dat je die plezierige
gevoelens zelf kan gaan opzoeken gedurende momenten dat onplezierige gevoelens zich opdringen. Het leren
ombuigen van een negatieve situatie naar iets goeds aan
de situatie.
Je breekt bijvoorbeeld je been en bent een poos
afhankelijk van de hulp van anderen, naast pijn,
je gevangen of hulpeloos voelen kun je misschien in
dankbaarheid de gekregen zorg en hulp ontvangen.
Je kunt ontslagen worden en naast verdriet, afwijzing en
verontwaardiging, kun je ook beleven dat er nieuwe
mogelijkheden en kansen open liggen.
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Bij het onverwacht krijgen van een overlijdensbericht
kun je naast de schrik en de pijn ook dankbaarheid
beleven voor alle goede momenten die je met de
overledene hebt door gemaakt.
Dit oefenen brengt dat je krachtiger in het hier en nu kan
leven. Anders kan leren omgaan met tegenslag en
weerstand. Je blik op jezelf en de wereld verandert: waar
negativiteit de mens op zichzelf plaatst, werkt positiviteit
verbindend.

De twee wolven
Een oude indiaan nam zijn kleinkinderen op de schoot.
Hij zei: “Er woedt een strijd diep in mezelf.
Een strijd tussen twee wolven.
Eén wolf staat voor vreugde, vrede, hoop,
gulheid, nederigheid, vriendelijkheid,
empathie, sereniteit en vriendschap.
De andere wolf representeert afgunst, woede,
verdriet, hebzucht, ego, zelfmedelijden, schuld,
minderwaardigheid, arrogantie en angst.
Die strijd tussen de twee wolven woedt ook bij jullie,
elke dag weer.”
De kinderen lieten dit even bezinken,
tot uiteindelijk een van hen vroeg:
“En wie van de twee wolven haalt het?”
Antwoordde de oude indiaan:
“De wolf die je het meeste voedt.”

10
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Vitaminen voor de ziel: Liever wel
Harco Alkema, huisarts
In de vorige nieuwsbrief hield ik een pleidooi tegen het
aanvullend gebruik van vitaminen, omdat ik van mening
ben dat een gevarieerde volwaardige voeding de darm
het beste in een goede conditie houdt. Dit houdt niet in
dat we zonder vitaminen kunnen, maar dat een volwaardige voeding daar voldoende van biedt.
Ik zou nu willen stellen dat ook de ziel een soort
vitaminen nodig heeft. Vitaminen zie ik dan als belangrijke voedingsstoffen voor geestelijk welzijn.
Gezondheid kun je statisch en dynamisch zien. Statisch
wordt gezondheid gedefinieerd als een toestand van
lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Dit is de
definitie van de WHO. Dynamisch kun je zeggen dat
gezondheid is: vanuit een ideaal de dag beginnen, aan
het verwerkelijken van dat ideaal arbeid verrichten, en in
de nacht weer herstellen van de opgedane vermoeidheid.
Welke vitaminen passen bij dit proces? Het terugschrijfdagboek! Het is een eenvoudig hulpmiddel om na te
gaan of je op de juiste weg bent en of er wat bijgestuurd
moet worden.
Het omvat in principe drie stappen, gerelateerd aan de
drie zielenkwaliteiten denken voelen en willen.
Als eerste schrijf je in maximaal vijf minuten op een rustig
moment aan het eind van de dag de belangrijkste
gebeurtenissen in omgekeerde volgorde terug.
Nadenken en concentreren dus. Je begint bij het einde
van de dag en je eindigt bij het opstaan. Waarom in
omgekeerde volgorde? Het terugschrijven objectiveert
en maakt je los van de mogelijke hinderlijke emoties en
herbelevingen.
De tweede stap is de beleving (het gevoel) van een
bepaald moment terughalen aan de hand van een door
jezelf gekozen thema. Bijvoorbeeld herbeleef de
onverwacht geslaagde gebeurtenis van die dag. Of waar
heb ik iets gedaan waar ik trots op ben. Waar heb ik iets
laten liggen. Welke ontmoeting heeft mij vreugde
gegeven. Wie heeft mij vandaag verdriet gedaan.
De derde stap spreekt de wil aan: welke kleine handeling

kan ik morgen doen. Kies iets wat zo klein is dat je er
zeker van kunt zijn dat het ook lukt. Dat je de volgende
avond jezelf een schouderklopje kunt geven als je deze
oefening weer herhaalt: goed dat ik dat gedaan heb.
Je kunt het zo zwaar maken als je wilt maar ik suggereer
maak het vooral jezelf makkelijk. Het is al mooi als je vijf
van de zeven dagen dit voor elkaar krijgt. Verzin na een
week een nieuw thema.
Zo voed je de eigen ziel en blijf je in een dynamische
geestelijke gezondheid.
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Geborgen in blauw

De spiraal is een oerbeweging, een oerbeeld. Het werkt
opluchtend, rustgevend. Je kunt erin en eruit. Het helpt
om te concentreren en om te ontspannen en het zorgt
voor een natuurlijke harmonie tussen in- en uitademing.
In het duister, met de klok mee ligt de toekomst.

Hilde Jansen-van Gijlswijk, Kunstzinnig therapeut
Hoe een beeld je ziel kan voeden
De Madonna met het Kind is een universeel beeld.
Het staat symbool voor jezelf als volwassene, als man of
vrouw, en het innerlijke kind dat in jou leeft. Heeft jouw
innerlijke kind voldoende omhulling, geborgenheid en
verbinding gekend?
In de kerstperiode wijst het beeld van "Madonna met het
Kind in de blauwe mantel" ons de weg naar binnen.
Een boeiende vraag is of we de kwaliteit van zowel de
moeder als het kind uit het beeld, in onszelf kunnen
herkennen.
Geborgenheid staat voor veiligheid en bescherming.
Voor mogen zijn wie je bent en voor wie je wil zijn.
In jezelf en naar de buitenwereld. Je kunt geborgenheid
ervaren van de onvoorwaardelijke liefde binnen het
gezin of in de familie. De ouders zijn de grote bouwers
van het nest van het kind. Zij zien het kind echt.
Zij bieden richting, rust, regelmaat, rem en ritme.
Zij bieden een veilige, liefdevolle omhulling. Via de
zintuigenkomen ervaringen bij het kind binnen en
vormen de ziel.

Afbeelding
J. Kirk Richards
12
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Maar wat wanneer geborgenheid niet aan het kind
geboden is, of wanneer het kind vroegtijdig het nest
heeft (moeten) verlaten? Deze zielenervaringen neemt
de volwassene via zijn innerlijke kind met zich mee.
Positieve zielenkrachten kunnen, onder andere door
kunstzinnige therapie, alsnog opgebouwd worden.
Zielenkrachten zijn het denken, het voelen en het willen.

Twee oefeningen uitgelicht:

In het schilderen in nat-in-nat techniek wordt er van
buiten naar binnen gewerkt. Het hele papier krijgt
evenveel aandacht. Door met verschillende kleuren
blauw te werken ontstaan verdieping en mooie mengkleuren. Over de blauwen komt het rood waardoor er
warme paars- tinten ontstaan. Een omhullend gebaar.
In het midden schijnt een warm licht. In dit licht
verschijnen de moeder en het kind. Het kind wordt
omhuld door licht, liefde en aandacht.
Kunstzinnige therapie is een therapievorm waarin niet
gesproken wordt, maar waar het materiaal spreekt.
Meer informatie over kunstzinnige therapie vindt u op
onze website: www.atl-leiden.nl

Blauw
is de mantel van
vertrouwen
die mij omvat
die mij warm
beschermend omhult
demonen kunnen dit blauw
niet verdragen
ze slaan dan ook gauw
in paniek op de vlucht
heel opgelucht
besef ik
hoe veilig ik ben
in dit blauw
zolang ik maar
vertrouw
onvoorwaardelijk en
vast
vertrouw

Gedicht Elze Rens

Vormtekening Lanne Verheijen
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Gezonde psychische voeding en gezonde
psychische balans
Jacqueline Gerbrands, psycholoog
We leven in een tijd waarin wij eigenlijk, als we niet
opletten, voortdurend in actie moeten zijn en alsmaar
informatie tot ons moeten nemen. We zijn aan het werk,
we worden daarin vaak gevraagd bijna 24/7 bereikbaar
te zijn, ook zijn we veel bezig met ons te verantwoorden,
worden we veel gemonitord op onze kwaliteit, productiviteit, socialiteit. We krijgen ontzettend veel informatie
tot onze beschikking, zowel qua wereldnieuws als via
sociale media. We worden blootgesteld aan extra
stralingen, blauw licht, gemodificeerd voedsel,
protocollen etc.
Kortom we worden heel veel verleid/getrokken om met
onze aandacht naar “buiten” gericht te zijn, kritisch
gericht te zijn. Als dat naar buiten gericht zijn te eenzijdig
wordt is er een grote kans dat er psychische onbalans
kan ontstaan. Een teken hiervan is dat er tegenwoordig
veel mensen, ook veel jonge mensen uitvallen met een
burn out. Een andere uitingsvorm kan zijn dat je in een
depressie terecht komt of ernstig last krijgt van angsten..

Wat is psychische gezondheid?
Je zou kunnen zeggen dat, net zo als het belangrijk is in
voeding om gevarieerd te eten, het ook belangrijk is om
jezelf gevarieerd psychische te voeden. Je voedt jezelf
psychisch o.a. door waarnemingen en waarnemen doen
we de hele dag, ook als we ons dat niet volledig bewust
zijn. Een onderdeel van psychische gezondheid is dat er
een gezond evenwicht is tussen contact met de
buitenwereld en contact met je binnenwereld, dat er een
gezonde balans is tussen inspanning en ontspanning en
dat je met bewustzijn en aandacht contact maakt met
de informatie van je binnen- en buitenwereld.
Ook is het belangrijk dat er een gezonde balans is tussen
de menselijke instrumenten denken, voelen en willen.
Deze balans komt in de huidige tijd steeds meer onder
bewuste verantwoordelijkheid te liggen van onszelf, ons
ik. Wijzelf (ons ik), spelen steeds bewuster een rol in het
14
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sturen van onszelf om een gezond individueel evenwicht
te vinden.

Hoe kan je die balans verzorgen?
Wij nemen waar via onze zintuigen. Hoe en wat we
waarnemen beïnvloedt onze psychische gezondheid.
Rudolf Steiner heeft aangegeven dat we 12 zintuigen
hebben, namelijk de tastzin, levenszin, bewegingszin,
evenwichtszin, reuk, smaak, zien, temperatuurzin, het
gehoor, spraakzin, voorstellingszin en ik-zin.
Deze zintuigen helpen ons als mens om op aarde te
kunnen zijn, en kunnen een middel zijn om onze
psychische balans te herstellen.
Door af en toe meditatief stil te staan bij je zintuiglijke
waarnemingen kan je jezelf bewuster worden van je
eigen gewoontes en neigingen. Door je daar meer
bewust van te worden kan je daarin ook dingen
veranderen. Een voorbeeld hiervan is bij voorbeeld dat je
per zintuig jezelf eens gaat waarnemen hoe je dat zintuig
gebruikt, bv je levenszin. Je levenszin neem je normaal
gesproken alleen waar als je jezelf niet goed voelt, als er
een disbalans is. Je voelt je veel moe of gespannen of
bedrukt, of je hebt pijn. Als je jezelf goed voelt let je er
over het algemeen niet op waarom je jezelf goed voelt
of dat je jezelf goed voelt. Als je eens een paar dagen je
aandacht vestigt op hoe het met je gaat kan je jezelf
bewust worden van kleinere schommelingen of reacties
van jezelf die je kunnen helpen om bewuster te sturen,
bv je merkt dat je aan het eind van de dag regelmatig
niet meer bij kleine dingen je aandacht kan hebben, je
realiseert je dan dat je vermoeider bent aan het eind van
de dag dan je jezelf bewust bent. Dan kan je bijvoorbeeld
zorgen dat je even een pauze neemt aan het einde van
de dag. Of je merkt dat als je om 16.00 uur een kop koffie
neemt, je eigenlijk even heel gejaagd wordt terwijl je
eigenlijk even behoefte hebt aan ontspanning en dit
je misschien meer helpt dan die kop koffie.

Als je regelmatig zo stil staat bij al je zintuiglijke ervaringen kan je steeds meer slechte gewoontes doorbreken
en zoeken naar een nieuwe goede gewoonte.
Het is in de huidige tijd ook steeds belangrijker om je als
mens bewust te worden van jezelf en jezelf vanuit
bewustzijn te sturen. Jezelf losser te maken van bijv.
familiare gewoontes en echt op je eigen individuele
niveau te kijken naar wat er in een bepaalde periode van
je leven echt bij je past en je goed doet. Dit geeft ons
etherlichaam, daar zitten onder andere al onze ritmes en
gewoontes ook opgeslagen, ook meer bewegelijkheid
wat er weer voor zorgt dat we ons gezonder voelen.
Het is daarom ook heel gezond om af en toe een
gewoonte die we hebben eens te veranderen. Dit kan
heel simpel, bijvoorbeeld als je gewend bent om altijd
eerst je linker sok aan te trekken, je dan jezelf voorneemt
om nu eens een tijd met je rechter sok te beginnen, etc.
Het is voor onze psychische gezondheid belangrijk dat je
balans houdt tussen aandacht hebben voor je binnenwereld en aandacht hebben voor de buitenwereld.
Door je af en toe bezig te houden met je zintuigen richt
je de aandacht als vanzelf meer op je binnenwereld.
Voor de meeste mensen is dit nodig omdat in deze tijd
we vooral veel bevraagd worden in onze aandacht naar
buiten toe. Maar er zijn ook mensen die juist teveel de
aandacht op de binnenwereld gericht hebben en
hierdoor de wereld en bijv. de verbredende werking die
dat kan hebben op onze ego gerichtheid, te weinig
binnen laten. Door bijv. waar te nemen wat er in de
wereld nodig is kan je ook boven je eigen leed uitgetild
worden en aangesproken worden in bijv. je moed om
dingen te gaan doen, ook al is dat niet direct in je eigen
belang. Ook dit kan helpen in het herstellen van een
gezonde psychische balans.
Daarnaast is de kwaliteit van onze aandacht belangrijk.
Als je waarneming vooral vanuit het kritische voortkomt
wordt, kan deze aandacht teveel in het afbrekende
terecht komen. De verbinding met jezelf en/of de wereld
kan hierdoor beschadigd worden. Bij veel mensen zie ik
dat zij zeer kritisch op zichzelf zijn en daardoor niet meer
opbouwend naar zichzelf kunnen zijn, dat zij niet meer
durven te geloven in hun eigen ontwikkeling. Hierdoor
lopen zij dan vast. Dit geldt ook voor de blik naar de

buitenwereld , als je alleen maar kritiek hebt op de ander
dan kan je jezelf niet meer met de wereld verbinden, je
zet je apart, je kan je dan niet meer verbinden met de
ontwikkelingen in de wereld en raakt geïsoleerd (dat kan
voor jou alleen gelden maar ook voor de groep waarin je
jezelf bevindt). Dat kan zelfs geweld naar de wereld tot
gevolg hebben. Als je teveel vanuit kritiek naar jezelf of
de wereld kijkt, kan het zijn dat je angstig, somber,
verbitterd, etc. wordt. De wereld of jijzelf wordt dan als
het ware je vijand en daar kan je dan geen invloed meer
op hebben.
De waarneming naar jezelf of de buitenwereld zou
eigenlijk zoveel mogelijk verbonden moeten zijn met het
verlangen naar liefde en waarheid. Dat lijken grote
begrippen maar deze houding zit van nature in ons.
Observeer maar eens bij jezelf, je reacties bij het zien van
kinderen of als je merkt dat je iemand wil helpen.
Bijvoorbeeld als iemand je de weg vraagt en je neemt
daar even de tijd voor, dan kan je merken dat het fijn is
om dat even aan iemand uit te leggen, of als je iemand
even een kop thee geeft. Het is een natuurlijke behoefte
in ons om mensen te willen helpen, dat is een volkomen
vanzelfsprekende beweging, naast de competitieve
beweging die we vaak gewend zijn om te maken.
Ook hierin een evenwicht brengen, is gezond makend
voor ons.
Daarnaast heeft Steiner 6 oefeningen ontwikkeld die een
gezond makende werking hebben. Dit zijn 6 basis
oefeningen die je eigenlijk altijd kan doen.
De eerste oefening is die van het denken, het doel is om
het denken te trainen om bij een onderwerp te blijven
en niet in associatieve gedachten te vervallen.
De tweede oefening is de oefening van de wil, je neemt
je dan voor om een bepaalde handeling op een bepaald
tijdstip te doen zodat je veel bewuster met je wilskracht
omgaat.
De derde oefening is het streven naar harmonie in het
gevoelsleven. Dit houdt in dat je bij jezelf gevoelens
waarneemt en bewust wordt, maar zonder er mee
samen te vallen, je blijft je bewust van jezelf dat jij het
bent die de gevoelens kan waarnemen.
De vierde oefening is de oefening van positiviteit, het
doel van deze oefening is om je zelf actief zoekend op te
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stellen in situaties die antipathie oproepen, zodat je ook
in die situatie het goede, mooie, etc. kan waarnemen en
niet je alleen focust op het slechte, het lelijke, etc.
De vijfde oefening is de oefening van onbevangenheid,
kinderen hebben dat van nature, de open blik naar
datgene wat je tegenkomt, zonder de vooroordelen al
meteen in de waarneming te hebben, zodat je de
verwondering weer kan beleven.
De laatste oefening is dat je deze oefeningen in een
evenwicht in jezelf brengt om ook hier weer niet in
eenzijdigheid te vervallen.
Als je jezelf verder wil verdiepen in deze stof kan ik je
aanraden om voor de net genoemde oefeningen het
boekje van Joop van Dam “het zesvoudig pad, basisoefeningen voor spirituele ontwikkeling” te lezen.
En voor de zintuigen kan ik het boek van Albert Soesman
“ de twaalf zintuigen, leraren van de mensheid”
aanbevelen. Dit zijn beide goed toegankelijke boeken
met veel voorbeelden.

Lezing

Lezing van huisarts Huib de Ruiter (lemniscaat) over dementie
in de Zonneboom.
Op donderdag 16 februari 2017 van 13:00 tot 16:00 uur.
Kosten: E 15,- inclusief koffie en thee.
info@dezonneboom.nl
www.dezonneboom.nl
Tel 071-512 31 37
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Hechting
Bregje Voslamber, kind en jeugd psycholoog (uit de praktijk van Michiel Schilhorn)
Zara is een meisje van 13 en ze vindt het lastig om
mensen te vertrouwen en toe te laten in haar leven.
Als iemand haar uitnodigt om iets leuks te gaan doen
wijst ze dit af, ze blijft liever de hele dag alleen in haar
kamer. Wat er in haar leven speelt en wat er in haar
hoofd omgaat, deelt ze met niemand. In de tienerleeftijd
vinden veel veranderingen plaats, waar vrienden
belangrijker worden en de relaties dieper gaan dan
alleen samen spelen. Zara groeide op met een grotere
broer die veel aandacht nodig had en nog steeds nodig
heeft. Hierdoor was er weinig aandacht voor haar.
Ze heeft geleerd zich af te sluiten voor emoties en
gevoelens. Dit heeft haar beperkt in haar ontwikkeling
en het zorgt er nu voor dat ze moeite heeft met het
opbouwen van relaties.
Hechting ontwikkelt zich in de eerste paar jaar van een
kind in interactie met de sociale omgeving. Het gaat om
een duurzame affectieve relatie tussen een kind en één
of meerdere opvoeders. Opvoeders zijn normaliter één
of beide ouders, maar kunnen ook andere belangrijke
personen in het leven van het kind zijn. Een kind heeft
naast voeding van eten, een geborgen, warme, betrouwbare en sensitieve volwassene nodig die voor een veilige
basis kan zorgen. Vanuit hier kan een kind de wereld
gaan verkennen, exploreren. De afwezigheid van een
veilige basis kan grote gevolgen hebben, genaamd
"failure to thrive"; zo kan het zorgen voor onvoldoende
gewichtstoename bij kinderen. Lichamelijke klachten
zullen allereerst moeten worden uitgesloten, maar dan
kan "failure to thrive" mogelijk een aanwijzing zijn voor
een verstoring in het hechtingsproces. Gehechtheid
wordt als één van de grootste bouwstenen van de
ontwikkeling van een kind beschouwd, met zowel
lichamelijke als psychische invloeden. Een gezonde
hechting zorgt voor een gezonde identiteitsvorming
en persoonlijkheidsontwikkeling.
Sensitiviteit van een verzorgende heeft een grote
invloed op het hechtingsproces. Hieronder wordt de
mate verstaan waarin een opvoeder de signalen van het

kind opmerkt, ze juist weet te interpreteren en er
effectief (dat wil zeggen: prompt, consequent en
adequaat) op reageert. De meeste kinderen zijn veilig
gehecht met één of meerdere opvoeders. Het kan
gebeuren dat ouders vanwege onder andere eigen
onveilige gehechtheid, psychologische problemen,
ziekte, onwetendheid of stressvolle omgevingsomstandigheden niet voldoende aan de behoeftes van het kind
kunnen voldoen. Ook hebben de eigenschappen van
het kind invloed op de interactie tussen de mogelijke
hechtingsfiguur en het kind. Het kan er voor zorgen dat
het lastiger maakt voor de verzorgende om sensitief te
reageren op de behoeftes van het kind en daarmee het
hechtingsproces verstoord wordt.
Wanneer het proces verstoord is, kan het helpen om dan
een derde partij bij het gezin te betrekken die van een
afstandje en met expertise advies kan geven en tools kan
aanreiken over de opvoeding. Afhankelijk van de ernst
van de problematiek kan het zijn dat alleen advies
voldoende is en soms is een intensievere begeleiding
nodig om ervoor te zorgen dat het kind veilig gehecht
raakt. Zo kunnen de ouders van Zara "tools" krijgen hoe
ze sensitiever kunnen reageren op Zara’s behoeftes en
kan Zara leren mensen toe te laten, te vertrouwen en
haar emoties te delen.
Over het algemeen ontwikkelt zich een gezonde relatie
tussen verzorgenden en hun kinderen waardoor het kind
veilig gehecht is. Een kind dat veilig gehecht is groeit,
verkent de wereld en ontwikkelt zich tot een volwassene
met veerkracht.
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Als de ziele luistert… Als je oren horen…
Mirthe Duindam, spraaktherapeut
Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
’t lijzigste¹ gefluister
ook een taal en teeken heeft:
blâren van de boomen
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stroomen
klappen luid en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen2 van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
’t diep gedoken Woord zo zoet …
als de ziele luistert!
~Guido Gezelle~
1 zachtste
2 verkleinwoord van wegen
Als de ziele luistert… Als je oren horen…
Wanneer je beide zinnen als het ware probeert te
‘proeven’ en innerlijk te bewegen, wat komt er dan in je
op? Kun je onderscheid maken tussen luisteren en
horen?
Wat ik eraan ervaar is dat het lijkt alsof bij het horen een
geluid gehoord wordt en meteen geïnterpreteerd.
Het blijft aan de oppervlakte en is zichzelf genoeg.
Bij het luisteren wordt een innerlijke (ziele) activiteit
gevraagd. Je komt innerlijk in beweging en er is een
innerlijke wil die zich beweegt naar het gehoorde toe
om het te ontmoeten. Je opent je ervoor om het binnen
te laten en er innerlijk door bewogen te worden.
Er ontstaat een verbinding tussen jou en het klinkende.
Je aandacht richt zich op het gehoorde en is één met het
moment. De kwaliteit van het gehoorde wordt innerlijk
voelbaar en je kunt je erdoor verrijkt voelen. Denk maar
aan een mooi concert waar je aandachtig naar hebt
geluisterd en in je hebt opgenomen. Daar kom je vol
18
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energie en verkwikt weer vandaan.
Alle zintuigen zijn als het ware poorten voor de ziel,
verbinding tussen binnen- en buitenwereld. Aandacht
en verbinding zijn sleutelwoorden. Wanneer je met
aandacht proeft, kijkt, luistert of tast, kan dit je innerlijk
verrijken en de ziel voeden. De ziel kan zich één voelen
met de buitenwereld en zich opgenomen voelen in de
levenskwaliteiten van die buitenwereld. Wanneer je
bijvoorbeeld met een open houding in de natuur loopt,
kun je soms het gevoel krijgen er helemaal in opgenomen te zijn, één te zijn met het geheel. Dit geeft ook
weer nieuwe energie. Vooral in de zomer kunnen we dit
opgenomen zijn in het geheel beleven, gedragen door
de warmte. In be-leven zit niet voor niets het woordje
leven.
Spreken doen we vaak de hele dag door. We delen
dingen mee, feiten, gebeurtenissen, al of niet met emotie
gevuld. De kwaliteit van het spreken kan koud of warm,
stromend of stokkend overkomen. Je kunt spreken met
ingehouden adem. Als je heel snel praat kan dat
gebeuren. Je komt adem tekort om iets te vertellen.
Als je rustig spreekt, dan kun je beter blijven ademen.
Dit zijn processen die veelal onbewust zijn ontstaan,
gegroeid of juist sterk afgeremd. Ieder krijgt daardoor
zijn eigen karakteristieke stem en uitdrukkingskracht.

uitademen, de klank opent zich. Je zou een ervaring
kunnen krijgen van een kwaliteit van verbazing, de ziel
opent zich voor de buitenwereld en kan energie in zich
opnemen/ ontvangen. Dit in tegenstelling tot de E,
die zich meer sluit en bundelt.
Zo kun je met aandacht iedere klank ‘proevend’ en
doorademend ontdekken in zijn kwaliteit en be-leefbare
kracht. Dit kan je innerlijk voeden en energie geven.
Nu lijkt dit allemaal misschien wat ingewikkeld en
filosofisch, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Door het
doen kun je het gaan beleven en bewust worden. Dit is
een gezond makend proces. Een spraaktherapeut kan je
hierin begeleiden en dan is het een mooi avontuur om
door middel van de spraak jezelf te leren kennen,
te versterken en in een gezonde balans te brengen.
In de spraaktherapie werken we met de verschillende
levenskwaliteiten van de klanken, waardoor het een
(ziele) voedende en vrijmakende therapie is. Op een
eenvoudige manier kun je je door je te verbinden met
de levenskwaliteiten van de klanken jezelf versterken en
energie toevoegen of vrijmaken. Eenvoudige gedichten
ondersteunen dit proces door het ritme, waarbij in de
lange lettergrepen de klinkerkwaliteiten en daarmee ook
de ziel extra ruimte krijgt en je innerlijk weer vrij kan
stromen.
Als de ziele luistert...

Nu zou je ook nog anders naar het spreken kunnen
‘kijken’ en je puur kunnen proberen te verbinden met de
scheppende kracht van het woord, van de klanken zelf.
Ook hier is weer je aandacht en verbinding heel
belangrijk, waardoor de kwaliteiten tevoorschijn kunnen
komen; de verborgen energie van je stem kan vrijkomen
en beleefbaar worden.
In de taal zijn het vooral de klinkers waarin de ziel zich
kan uitspreken, kan klinken, de A, E, I, O, U en de samengestelde klinkers EI, AU enzovoort. Probeer maar eens
een A met veel adem te spreken. De A is een open klank
en de adem kan makkelijk stromen, je kunt erin
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Om te bewaren
December 2016

Vereniging
Ondersteuning
Antroposofische
Geneeskunde

Antroposofisch
Therapeuticum
Leiden

Praktijkinformatie ATL

Praktijkinformatie ATL
Antroposofische Therapeuticum Leiden

Afspraken mogelijk op

Medicatie door specialisten

Therapeuten

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

Maandag en donderdag
Dinsdag, woensdag
en vrijdag

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

Fysiotherapie & ritmische massage

Praktijk open
08.00 - 17.00

Spoedgevallen
Tijdens praktijkuren		 071 512 16 41 keuze 1
Buiten praktijkuren		 0900 513 80 39

Afspraken maken
Voor spoedeisende zaken zijn wij altijd
bereikbaar middels onze spoedlijn.
De gewone telefoonlijnen zijn bereikbaar tussen:
08.00 - 10.45
11.05 - 12.30
13.05 - 17.00
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren
afgezegd zijn, kunnen in rekening worden gebracht.

Telefonisch spreekuur

08.00 - 10.30
09.15 - 10.30

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

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

MEDEWERKERS
Huisartsenpraktijk Janssen
Huisartsen

		 Bart Janssen
		 Amita Sandhu
		 Lous Schinning

Urineonderzoek

Huisarts in opleiding

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

		 Nienke Heemskerk
		 Gertjan Lourenssen

Wratten aanstippen

Huisartsenpraktijk Alkema

Zonder afspraak
Woensdag

Osteopaat
Brian Meerveld

Diëtiste
Judy van den Berg

Kunstzinnig therapeut
Hilde Jansen – van Gijlswijk

Kunstzinnig kindertherapeut
Sabine de Raaf

Euritmietherapeute
Huisarts

14.00 - 15.00

Petra Jongbloed
Rob van Dord

		 Harco Alkema
		 Renske Bloemers

Huisarts in opleiding

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

Andere dagen op afspraak.
(in vakantieperiodes afwijkende tijden)

Assistente spreekuur voor:

Herhalingsrecepten

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

071 512 16 41
keuze 2
Indien u een herhaling wilt van een door uw eigen
huisarts al eerder voorgeschreven geneesmiddel,
kunt u gebruik maken van de receptenlijn.

Consultatief antroposofische praktijk

Het is belangrijk dat u de precieze naam, sterkte,
hoeveelheid, gebruik van het medicijn en uw apotheek
doorgeeft. Houd de oude verpakking bij de hand.
Aanvraag van vijf of meer herhalingsrecepten graag
schriftelijk! Vermeldt u dan ook duidelijk uw huisarts,
apotheek en geboortedatum.

Praktijkverpleegkundige

		 Kim Jansen

Consultatief antroposofisch arts

		 Marga Hogenboom – van den Eijnden

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

Praktijkondersteuners
Paulien Engels

Praktijkondersteuning Psychische
Hulpverlening (POH – GGZ)
Liesbeth Borg

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

Praktijkmanager
Petra Alkema - de Jong

Samenwerking van lichaam en geest

Zo heeft de lever een samenhang met water, het hart
met warmte/vuur, de long met aarde en de nier met
lucht.

Tromp de Vries, voorzitter VOAG
In de vorige Nieuwsbrief (voeding deel 1) is al benadrukt
dat in de kosmos, de aarde, de mens, het dier en de plant
geest en materie altijd een samenspel vormen. Je kunt
zelfs zeggen, materie heeft altijd een geestelijke
oorsprong. Dat komt ook tot uiting in het antroposofisch
mensbeeld, waarin naast het fysieke lichaam, ook nog
geestelijke geledingen worden onderkend: het etherlichaam, het astraallichaam en het ik. Bij een gezond
mens is er sprake van een goede samenwerking en
balans tussen deze geledingen. Echter, als de samenwerking ergens hapert, of als één van de geledingen niet
goed kan functioneren geeft dat repercussies voor de
andere geledingen. Wat kan er gebeuren als een van de
geledingen niet goed (samen)werkt? Stel dat een kind
weigert om te eten, dat kan vele oorzaken hebben.
Maar in dit voorbeeld ga ik ervan uit dat het kind moeite
heeft om zich te verbinden met de wereld. Anders
gezegd: het IK van het kind heeft moeite zich met de
omgeving te verbinden. Het fysieke deel kan de werking
van het IK verstoren, of het IK heeft onvoldoende kracht
om het fysiek te doordringen.
Fysieke en geestelijke delen van de mens werken
continue op elkaar in.

Nu gaan we iets verder, we nemen het voorbeeld van
het vasten.
Het is van oudsher een bekend gegeven, dat het tijdelijk
onthouden van bijv. voedsel meestal een zuiverend
effect heeft op de geest. Daar kun je echter niet
straffeloos mee doorgaan. Als je het vasten te ver
doorvoert, leidt dat onherroepelijk tot lichamelijke
ondervoeding en andere klachten, met alle gevolgen
van dien. Het is overduidelijk, als je niet eet leidt dat tot
lichamelijke ondervoeding. Nu is het interessant om
je af te vragen of er zoiets bestaat als geestelijke
ondervoeding? En wat zijn de gevolgen van geestelijke
ondervoeding?
Dit zijn vragen die veel beter door een arts (en/of een
geestelijke) beantwoord kunnen worden. Maar misschien
heeft u als lezer een goed antwoord. Laat het mij weten.
Je kunt bovenstaande tekst samenvatten met de
volgende zin:
"Tussen het innerlijk van de mens en zijn lichamelijkheid
bestaat een intensieve samenwerking. Het bewustzijn,
dat in gedachten, gevoelsbelevenissen en wilsacties tot
uitdrukking komt, bepaalt mede het functioneren van
het lichaam. Omgekeerd heeft de lichamelijke constitutie
invloed op het bewustzijn".
Dit is de eerste zin uit de inleiding van een dun, maar
zeer interessant boekje van de arts Joop van Dam:
Stemmingen, menskundig beschouwd.
In dit boekje gaat Joop van Dam in op het samenspel
van de vier organen, de lever, de nier, de long en het hart
met de zielenkwaliteiten, het denken, de gevoelens en
de wilsuitingen.
Hij legt in een paar regels uit wat elk van de vier organen
doet en vult dat aan met therapieën voor lichamelijke of
geestelijke problemen.
Deze vier organen worden ook wel "de meteorologische
organen" genoemd en in samenhang gebracht met de
vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.

20

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

De vier organen kunnen dus de oorsprong van bepaalde
grondstemmingen in de ziel zijn en specifieke psychologische problemen veroorzaken. Joop van Dam laat in dit
boekje, aan de hand van voorbeelden, duidelijk de
intensieve relatie tussen lichaam en ziel zien.

Kunst als voeding voor de ziel
Sabine de Raaf, kunstzinnig kindertherapeut
Genieten van proces en product
Kunst wordt ook wel omschreven als voeding voor de
ziel. Kunstzinnige therapie gaat verder dan alleen
genieten van de kleurenpracht, de sfeerbeelden of de
vormen. Het doel van kunstzinnige therapie is niet het
creëren van kunst op zichzelf, maar het beleven van het
proces. Het doormaken van de stappen die nodig zijn
om tot je 'eindproduct' te komen. Tijdens het proces
ontstaat onvermijdelijk een dialoog tussen jezelf, je materiaal en je hart, hoofd en handen. Dit proces gaat voor de
een als vanzelf en is voor de ander een ware worstling.
In dat proces wordt er van alles in beweging gebracht.
Als je creërend bezig bent voel je de energie stromen,
als je een mooi kunstwerk ziet dan maakt je hart wel
eens een sprong. Zowel het zien van, als bezig zijn met
'kunst' kan je een voldaan gevoel geven, net zoals een
lekkere maaltijd dat kan.

Technieken afgestemd op hulpvraag kind
De verschillende technieken die in de kunstzinnige
therapie toegepast worden hebben elk hun eigen
kwaliteit. Zo wordt tekenen met denken verbonden,
schilderen met het voelen en boetseren met de
wilskracht. Door deze materialen in de vorm van
opdrachten op de hulpvraag van het kind af te
stemmen werken ze voedend.

Durven doen!
Kinderen komen met uiteenlopende hulpvragen bij mij,
een van de overeenkomsten is vaak dat het zelfvertrouwen een knauw heeft opgelopen. Een van de
hulpvragen is bijvoorbeeld dat een kind 'last' heeft van
perfectionisme, vaak in combinatie met faalangst.
Ze hebben vaak een beeld voor ogen hoe iets er uit
‘moet’ gaan zien. De ene begint, maakt een fout en is
streng voor zichzelf. De ander wil er zelfs liever niet eens
aan beginnen, want als je niet begint kun je ook niets
'fout' doen.

Doen is altijd goed!
De grootste les die bij mij vaak geleerd wordt is: niets is
fout, ik ben niet fout, als ik een 'fout' maak kijk ik hoe ik
het op kan lossen/integreren in het werk. Het leukste zijn
natuurlijk de werken waar iets 'fout' ging en waar iets
opgelost is waardoor het uiteindelijk zelfs waarschijnlijk
mooier is dan verwacht. Ik zie dan het zelfvertrouwen
groeien, het kind opbloeien en gaandeweg het proces
milder worden naar zichzelf toe. Niet meteen boos
worden op zichzelf wanneer het niet zo gaat als van
tevoren bedacht.
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Soms is samen doen nog effectiever
Voor kinderen kan het fijn zijn om in een kleine groep te
werken aan het verbeteren van hun zelfvertrouwen en
zelfbeeld. Ik ontwikkelde daar in 2008 een cursus voor
met een collega therapeut. In het voorjaar van 2017 wil
ik van start gaan met een nieuwe groep van ongeveer
5 kinderen.

Voor: Kinderen die met meer zelfvertrouwen en een 		
beter zelfbeeld in het leven willen staan.
Door: Kunstzinnig therapeut Sabine de Raaf
Groepsgrootte: Minimaal 4 en maximaal 6 personen.
Leeftijd: 6-10 jaar

Deze cursus beslaat 8 bijeenkomsten van 75 minuten op
woensdag- middag.

Locatie: Antroposofisch Therapeuticum (ATL),
Rijn en Schiekade 16, Leiden

Verbeteren van Zelfvertrouwen en Zelfbeeld

Tijdstip: Woensdagmiddag van ca. 15.15 tot 16.30 uur
(8 bijeenkomsten na de voorjaarsvakantie 2017).

Te weinig zelfvertrouwen kan een kind onzeker of
angstig maken.
Deze gevoelens kunnen weer invloed hebben op het
contact met andere kinderen of op leerprestaties.
Maar soms uiten ze zich ook in andere vormen zoals het
hebben van slaapproblemen, het willen controleren van
situaties of het moeilijk kunnen meebewegen met hun
omgeving. Kinderen met weinig zelfvertrouwen hebben
veelal geen goed beeld (meer) van zichzelf, van hun
kunnen en hoe ze door anderen gezien en ervaren
worden.
In de cursus neem ik uw kind mee op een reis. Ik pas het
reisverhaal aan, aan de hand van wat ik in de groep
ervaar en waarneem. In het verhaal ontmoet uw kind zijn
eigen beschermdier die het kind op zijn reis zal vergezellen. Centraal staat het stappen zetten, drempels nemen,
uitdagingen aan gaan, om zo de kracht in zichzelf te
ontwikkelen. Iedere bijeenkomst bestaat uit het gezellig
samenkomen, lichaamswerk, een geleide fantasie/
meditatie, kunstzinnig werken met als doel dat uw kind
weer wat beter in zijn vel komt te zitten en zich wat
gemakkelijker door het leven kan bewegen.

22

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

Prijs: € 280,- (per persoon, inclusief materialen, koekje, 		
limonade, schriftelijk eindverslag en een ‘boek’ van 		
het werk).
Aanmelding: Vóór 15 januari 2017 per mail bij Sabine. 		
(sabine@kunstzinnigavontuur.nl)
Vergoeding: Indien u aanvullend verzekerd bent vergoed 		
een groot aantal verzekeraars (een deel van) de 		
kosten. Indien de kosten een drempel vormen en u
lid bent van de VOAG kunt u gebruik maken van het 		
Solidariteitsfonds. Neem voor vragen contact met
mij op.

Frederick ~ door Leo Lionni ~ vertaald door Harriet Laurey
Hilde Jansen-van Gijlswijk, Kunstzinnig therapeut
Rondom de weide waar de koeien graasden en de
paarden draafden, stond een muur van oude, oude
stenen. En in die muur, vlakbij de schuur met de
graanzolder, woonden de veldmuizen, een babbelziek
gezinnetje.
Maar de boeren waren er weggetrokken, de schuur lag
verlaten en de graanzolder was leeg. De winter stond
voor de deur, en de kleine muizen begonnen koren te
verzamelen en noten en tarwe en stro. Allemaal werkten
ze dag en nacht. Allemaal – behalve Frederick.
“Waarom werk jij niet, Frederick?” vroegen ze. “Ik werk
toch”, zei Frederick. “Ik verzamel zonnestralen voor de
koude, donkere wintertijd.” En toen ze zagen, hoe
Frederick daar maar zat en naar de weide tuurde,
vroegen ze: “En nu dan, Frederick?” “Nu verzamel ik
kleuren, zei Frederick kalm. “Want in de winter is alles
grauw.” En één keer leek het zelfs, of Frederick bijna
sliep. “Droom je soms, Frederick?” vroegen ze verwijtend.
Maar Frederick zei: “O nee. Ik verzamel woorden.
Want de winter heeft vele en lange dagen, en dan
weten wij niets meer te zeggen misschien.”
Toen kwam de winter en de eerste sneeuw, en de vijf
kleine veldmuizen zochten hun schuilplaats op tussen de
stenen van de oude muur. In de eerste tijd was er eten
genoeg. De muizen vertelden elkaar van domme vossen

en malle katers en ze waren erg gelukkig samen.
Maar beetje bij beetje hadden ze haast alle noten en
bessen opgeknabbeld, er was geen stro meer, en hoe
koren er eigenlijk uitzag, dat waren ze bijna vergeten.
Ze hadden het koud tussen de stenen, en babbelen
deden ze geen van allen meer.
Toen dachten ze opeens weer aan Frederick, en wat hij
gezegd had over zonnestralen en kleuren en woorden.
“Hoe staat het met jóuw voorraad, Frederick?” vroegen
ze. “Doe je ogen maar dicht”, zei Frederick, en hij
klauterde op een grote steen. “Nu stuur ik jullie mijn
zonnestralen. Voel je hun warmte, hun gouden gloed...”
En terwijl Frederick sprak van zon en zomer, werden de
vier kleine muizen al warmer en warmer. Kwam het door
zijn stem? Of was het toverij?
“En de kleuren, Frederick, de kleuren?” vroegen ze
ongeduldig. “Doe je ogen maar weer dicht, zei Frederick.
En hij vertelde over de blauwe korenbloemen, de rode
klaprozen in het gele graan en het groene blad van de
bessenstruik. Toen zagen ze al die kleuren weer voor
zich, zo duidelijk alsof hun eigen gedachten ermee
opgeschilderd waren.
“En de woorden, Frederick?” Frederick schraapte zijn
keeltje, wachtte even en toen, alsof hij op een toneel
stond, begon hij:
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De winter is zo lang en koud.
En muizen zijn maar klein.
Het valt niet mee, o nee, o nee,
om nu een muis te zijn.
Maar wij zijn met ons vijven,
in een holletje van steen;
dat maakt een heel verschil,
want zo is geen van ons alleen.
Wij dromen van de zonneschijn,
van graan en beukennootjes
daar krijg je warme oortjes van,
en warme muizenpootjes.
Nog eventjes, nog eventjes,
de lente komt er aan!
Dan wordt het weer een leventje
van zonneschijn en graan!

Toen het uit was, begonnen ze allemaal te klappen.
“Frederick”, riepen ze, “je bent een dichter!” En Frederick
bloosde, en boog, en zei verlegen: “Ik weet het...”

Waarvan leven wij?
Voeding voor het etherlichaam
Euritmie – ‘brood’ voor het levenslichaam
Manja Wodowoz-de Boon, euritmietherapeut
Voeding, laten we het als beeld, als ‘brood voor het
lichaam’ beschouwen, is iets wat je van buiten in je
opneemt. Hoe dit aardse ‘brood’ tot stand is gekomen en
welke invloed dit op ons heeft, daarover heeft de diëtiste
al in de vorige nieuwsbrief uitgebreid verteld. In maart
zal er nog gelegenheid zijn er verder op in te gaan
tijdens een avond georganiseerd door de VOAG, zie
verder in dit blad. Hier in dit artikel is het echter van
belang het hele proces nog eens kort te beschrijven:
Het opnemen van dit ‘brood’ gaat om te beginnen
gepaard met verschillende zintuig ‘drempels’:
1. Een ‘drempel’ die we ervaren nog voor we het 		
		 opnemen: hoe ziet het er uit? hoe ruikt het?
2. Een ‘drempel’ die we ervaren in de mond: hoe 		
		 smaakt het? hoe warm of koud is het? Hoe vast of 		
		 vloeiend is het?
3. Een ‘drempel’ die we ervaren in de maag:
		 is dit iets wat we aankunnen?
Na deze ‘drempels’ volgt het proces waarin het voedsel
wordt afgebroken in zo klein mogelijke structuren en
wordt ingelijfd, verinnerlijkt en omgevormd. Het is een
proces waarin het lichaam probeert zich het voedsel
eigen te maken en zodanig om te smelten en te
selecteren, zodat het een bruikbare substantie kan
worden op een specifieke plek in het lichaam.
Wat niet nodig is, wordt verzameld en uitgescheiden.
Tijdens het hele proces zijn er variaties van beweging:
samentrekkende, transporterende, vloeiende, knedende,
uitdijende, sorterende, splitsende, samenvoegende, etc..
In eerste instantie hebben we nog bewust te maken met
deze bewegingen, door het kauwen en slikken, maar
vanaf de derde ‘drempel’ vinden ze plaats zonder ons
bewustzijn. De bewegingen zijn dan niet meer aards,
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maar kosmisch in de zin van onwillekeurig. We staan hier
in een andere bewegingswereld, een etherische wereld.
We zien deze bewegingen niet, herkennen ze wel in
hun werking, in de sappenstroom, de kringloop van
het bloed, in alle interne orgaanbewegingen.
Deze bewegingswereld is werkzaam vanuit krachten
uit de omgeving, die niet aan de zwaartekracht, maar
aan een stijgkracht (denk aan de sapstromen in planten
en bomen tegen de zwaartekracht in) gebonden zijn.
We moeten ons deze bewegingswereld vele malen rijker
voorstellen dan onze zichtbare bewegingswereld die aan
de zwaartekracht gebonden is. De rijkdom van deze
onzichtbare bewegingen, die hun oorsprong in de aarde
omgeving hebben, maakt Rudolf Steiner zichtbaar in de
euritmische gebaren, met name in de medeklinkers1.
Aan het einde van het voedingsproces staat instandhouding, groei en vernieuwing – het in leven houden.
Als levend wezen hebben we te maken met een lichaam
met botten, spieren, organen, huid en haar, maar dit
heeft een lijk immers ook en dat is dood. Dat het lichaam
leeft, zegt ons de kleur, de temperatuur, de polsslag en
de adem.
Wellicht ook het gewicht, een lijk voelt vaak heel zwaar.
Aangezien de slaap een ‘kleine dood’ kan worden
genoemd, vindt je dit fenomeen hier ook terug- een
slapende is vaak zwaarder dan iemand die wakker is.
We kunnen onze massa dus als we wakker zijn
‘verlichten’. Hoe doen we dat?

¹ Margarete Kirchner-Bockholt, Grundelemente der
Heileurythmie, 3. Auflage 1981, p.14
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Behalve een fysiek lichaam zijn er nog andere krachten
nodig om het totaal van een levende mens te
beschrijven. Rudolf Steiner is hierop in verschillende
boeken en voordrachten uitvoerig ingegaan. Hij komt tot
een opbouw van vier wezensdelen/ vier lichamen, die
elkaar doordringen: het fysieke lichaam, het etherlichaam, het astraallichaam en het ik. Al deze wezensdelen
hebben voeding nodig om zich in stand te houden, te
ontwikkelen, te groeien. Dit thema is echter zo groot,
dat ik me tot het etherlichaam wil beperken omdat je
via het etherische in de euritmie invloed probeert uit te
oefen op de andere lichamen. Vragen die me bezig
houden zijn:
1. Waarmee kan het etherische gevoed worden?
2. Bestaat er honger een hongergevoel vanuit het 		
		 etherische? Een ondervoeding of een
		overvoeding?
3. Wat is er nodig om het etherische gezond te 		
		houden?

Het etherische in het menselijke lichaam
Het etherlichaam wordt ook vaak levenslichaam of
gestaltevormend lichaam genoemd. Het onderscheidt
zich van het fysieke lichaam in eerste instantie daardoor
dat je het niet ziet. Het doordringt het fysieke lichaam
zoals water dat kan doen in en om de aarde. Maar het is
geen water. Je vindt het ook bij de planten en de dieren,
in alles wat leeft en groeit. In het menselijk lichaam
draagt het zorg voor het in stand houden, het groeien,
het verlichten en ook voor het kunnen vormen van
gedachten, het kunnen herinneren. Het is een absoluut
doe-lichaam, constant in beweging.
Het is verbazingwekkend: een orgaan als de lever of de
nier met hun specifieke vorm vernieuwen zich vele male
tijdens ons leven. Het zou onder invloed van onze
levensstijl kleine of grote afwijkingen kunnen tonen,
maar blijft toch herkenbaar als nier of lever. De typische
vorm en structuur die zich al tijdens de embryologie
ontwikkelt houdt het hele leven stand en wordt van
binnenuit ververst en vernieuwd.
Dat een steen zijn vorm behoudt is niet zo erg
verbazingwekkend. Een steen is hard en levenloos, alleen
met invloed van buitenaf, door bijv. de beitel van de
beeldhouwer, laat hij ons een vormverandering zien die
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dan ook weer zo zal blijven. Maar de berk, die ons ieder
jaar weer met voor haar typische berkenblaadjes de lente
verfraait, en het kalfje dat een koe wordt en geen paard,
laten zien dat er een levendige kracht werkzaam is die
deze duizenden vormvariaties van binnenuit kent en
voedt. Deze levendige kracht is etherkracht of levenskracht of gestaltevormende kracht genoemd. Vormen
of beter gezegd oervormen zijn gedachtenstructuren
die een verband hebben met de geestelijke wereld.
Het kunnen herkennen van een nier geeft aan, dat er een
oerniervorm bestaat, waaraan de individuele niervormen
van dier en mens ondergeschikt zijn.
Op het moment wanneer het leven ophoudt zal deze
vorm zich niet kunnen handhaven. Denk er aan hoe
moeilijk het is om bij een orgaantransplantatie de juiste
condities te creëren voor de korte tijd dat het orgaan
zich buiten het lichaam bevindt, zodat het optimaal
overgenomen kan worden.
Als we in de ochtend wakker worden na een gezonde
slaap voelen we ons verfrist en zijn onze organen het
ook. In de nacht hadden we geen uiterlijke indrukken
door onze zintuigen en was ons bewustzijn afwezig.
Het fysiek lichaam samen met het etherische hebben
dan de tijd om te herstellen. Het grootste deel van het
astrale lichaam of het lichaam van de ziel is samen met
het ik uitgetreden en gaat een verbinding aan met de
kosmische wereld de sterrenwereld of astrale wereld,
daar waar de oerbeelden thuis zijn. Gevoed met deze
oerbeelden keren zij terug en verzorgen daarmee het
etherlichaam en deze voedt, daardoor gesterkt, het
fysieke lichaam, want het één hangt samen met het
ander.
Een voorbeeld: Het zich verdiepen in de eigen biografie
door het bekijken van oude foto’s of het lezen van oude
brieven, dagboekaantekeningen etc. kan soms het effect
hebben van zelfversterking, in wat nou ook weer de
bedoeling was met je leven, waarom je zo graag dit wou
doen of waarom juist deze ontmoeting ook weer zo
belangrijk was. Ook het teruggaan naar de geografische
plaats van je kindheid kan zo'n effect hebben. Je voelt je
versterkt, bekend, vertrouwd. (in dit voorbeeld ga ik uit
van een gelukkige jeugd.) Zo is deze nachtelijke reis in de
slaap een terugkeer naar een bron, waar we onze

Antwoord op vraag 1. Waarmee kan het etherische
gevoed worden? Het etherische voedt zich vooral in de
slaap met kosmische oerbeelden. Overdag kan het
gevoed worden door euritmie of door andere kunsten
die met oerbeelden te maken hebben, door taal, muziek
of beeldende kunst, door iets wat waar en goed is en
van schoonheid doortrokken.
(Wat is een kosmisch oerbeeld? Thema voor een andere
Nieuwsbrief?)

heidssyndroom noemen en heeft te maken met alle
slaapproblemen. Hoe kan men weer leren naar het
etherische te luisteren? Hoe kan men het etherische zijn
eigen ruimte gunnen die het in de slaap ook inneemt?
Door middel van bepaalde ritmes die met klankbewegingen worden verbonden, zijn met de euritmie goede
resultaten behaald.
Zou je te veel oerbeelden tijdens de slaap in je op
kunnen nemen? Ik stel me voor dat je dan wellicht dicht
bij de dood bent en het aardse leven niet meer zo
belangrijk zou kunnen vinden. Een te lange slaap, die
meestal niet zo diep is, is in ieder geval niet erg gezond
en je wordt daardoor ook niet echt verfrist wakker.
Dat geeft aan dat je daardoor niet genoeg voeding hebt
gehad.

Maar niet iedere slaap is zo gelukkig. En ook dat voelen
we duidelijk als we wakker worden. Als er door gebrek
geen verbinding gemaakt kan worden met deze
oerbeelden, verkommert het etherische, de bewegingen
verzwakken, verstillen en het gevolg daarvan is dat het
fysieke lichaam droog wordt en verstijft. Bij de ouder
wordende mens is dat een langzaam, natuurlijk proces
– het etherische hoeft dan niet verzwakt te zijn, maar laat
het fysieke gewoon meer en meer los. Bij een kind of
jong mens of een mens van middelbare leeftijd echter
moeten we ons dan zorgen maken. Hier is hulp geboden
om het etherische wederom in een gezonde verhouding
te brengen. Vanuit mijn vak zijn er specifieke oefeningen
die ertoe bij kunnen dragen, dat het etherische weer
beter gaat stromen.

Vraag 3: Wat is er nodig om het etherische gezond
te houden? Het etherische is net als het lichaam
gedifferentieerd en om een indeling te noemen kunnen
we het in 4 soorten onderscheiden:
1. De warmte-ether – de etherische kant van het 		
		 element warmte
2. De lichtether – die affiniteit heeft met het 			
		 element lucht
3. De klankether – die verbonden is aan het 			
		 element water
4. De levensether – de tegenpool van het vaste 		
		 element aarde.
Ook ons etherlichaam heeft dus deze vier kwaliteiten
in zich en het is van belang dat deze kwaliteiten in
een gezonde verhouding met elkaar zijn.

Vraag 2: Bestaat er honger een hongergevoel vanuit het
etherische? Een ondervoeding of een overvoeding?
Zou niet het hongergevoel, dat zich via de levenszin
meldt via de signalen van het fysieke lichaam, zijn
equivalent kunnen hebben in het zich moe voelen dat
zich ook via de levenszin, maar dan via de signalen van
het etherlichaam meldt? Het serieus nemen van dit
signaal, ik voel me moe, zou een goede steun kunnen
zijn voor het etherlichaam. Aan de andere kant is hier
veel werk aan de winkel als dit signaal niet gehoord
wordt of wel gehoord wordt, maar het toch niet lukt om
goed te slapen. In dit kader kan men het oververmoed-

Voor de euritmie is er een overeenkomst met de
klank-gebaren van de taal en deze etherkwaliteit:
– de blaasklankbewegingen van C, F, H, S, Sj, Ch, V, 		
		 W, Z hebben met de warmte-ether te maken,
– de trilklankbeweging van de R heeft met de
		 lichtether te maken,
– de golfklankbeweging van de L heeft met de
		 etherische kant van het water
– de klankether te maken en
– de stootklankbewegingen van B, P, D, T, G, zoals
		 in de Engelse G bij ‘to go’, K, M, N, heeft met de l		
		 evensether te maken.

oervormen, de oermotieven weer even aanschouwen
voordat de nieuwe dag begint. Het oefenen van de
euritmische bewegingen is een mogelijkheid om deze
verbinding met de oerbeelden in wakkere toestand aan
te gaan.
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Deze bewegingen zou je als voedsel voor het
etherlichaam kunnen beschouwen. Zij hebben hun
oorsprong in de kosmische wereld en komen net als het
aardse voedsel van buitenaf. We kunnen ze dus opnemen.
In het doen van deze bewegingen zou je net zo kunnen
voortgaan als hier boven beschreven:
– kijken – dit gebeurt in de eerste kennismaking
		 met de klank,
– proeven – hier probeer je de klankbeweging zelf.
– is het iets voor mij? - hier valt een beslissing of je 		
doorgaat of niet.
– verinnerlijken – dit doe je tijdens het thuis 			
		oefenen,
– verdichten of juist wijder maken
– kunnen thema’s zijn die in de volgende therapie-		
		 sessies aan bod komen,
– ritmiseren – ook dit is een verdere ontwikkeling in 		
		 het oefenproces.

Deze bewegingen doe je om het etherlichaam te
stimuleren een gezonde verhouding te vinden in de
hierboven besproken etherkwaliteiten, voor een
vernieuwing, een verversing te zorgen die voelbaar is in
het dagelijkse leven. In die zin zou je de euritmische
bewegingen als ‘brood’ voor het etherlichaam kunnen
benoemen.
Dit artikel is niet bedoeld om een volledig antwoord te
geven op de vraag hoe men het etherische lichaam zou
kunnen voeden. In het beste geval roept het veel
vragen op.
Neem ze mee in maart naar de thema-avond van de
VOAG en het ATL.

Nieuwe huisarts in opleiding
Beste patiënten en relaties van het
Antroposofisch Therapeuticum Leiden,
Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Mijn naam is Gertjan
Lourenssen. Ik ben 34 jaar geleden in Leerdam geboren
en heb daarna op diverse plekken binnen en buiten
Nederland gewoond. In 1999 ben ik in Leiden neergestreken, waar ik uiteindelijk ook mijn studie geneeskunde heb gedaan. Ik geniet nog steeds elke dag van de
stad; varen op de prachtige Kaag of rondlopen op de
markt op zaterdag.
Vanaf 1 december zal ik een jaar in het Antroposofisch
Therapeuticum komen werken. Ik kijk ernaar uit om het
derde jaar van mijn huisartsenopleiding in 'mijn stad' te
doen. Daarnaast belooft de kennismaking met huisarts
Bart Janssen en de kleinschalige / persoonlijke praktijk
veel goeds.
Ik hoop dat we elkaar weinig zullen zien (en u dus in
goede gezondheid verkeert). Als het toch nodig is dat
we contact hebben, dan hoop ik op een prettige
ervaring. Ik geef de voorkeur aan open, persoonlijke en
duidelijke communicatie, wat ook betekent dat ik open
sta voor feedback en suggesties.

Vriendelijke groet,
Gertjan Lourenssen
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Cursus: de vruchten van het leven

Plaats en aanmelden

Hilde Jansen-van Gijlswijk, Kunstzinnig therapeut

Telefoon

Kunst roept gevoelens, plezier, emotie en herinnering op.
Kunst houdt ons innerlijk doorleefd en voedt ons.
Dit werkt tot in het lichamelijke door.

– Wat deden uw handen het liefst in uw leven?
– Wat is het dierbaarste dat u hoorde in uw leven?
– Met welke kracht overwon u moeilijkheden?

In een serie van 8 bijeenkomsten wordt er positief
teruggeblikt op uw levensverhaal en worden dierbare
herinneringen gedeeld in kleur en vorm.

Met al deze onderwerpen blikt u op een bijzondere
manier terug op uw leven. Beleef uw herinneringen in
de vorm van gedichten, een kringgesprek, poëzie,
voorwerpen en afbeeldingen. En ga aan de slag met
aquarelverf, pastel en collagetechnieken om uw
herinneringen kleur en vorm te geven.
Alle kunstwerken krijgt u met een toelichting mee in een
map, zodat u nog lang kunt nagenieten.

Voor wie
De cursus "de vruchten van het leven" is geen therapie,
het is kunstzinnige begeleiding en is bestemd voor
mensen vanaf 60 jaar die er voor openstaan om herinneringen op te halen in een groep. Het resultaat is een
reeks beelden die een kunstzinnige reis vormen langs
datgene wat krachtig en uniek is in uw leven, oftewel de
vruchten van uw leven. Door hiervan bewust te zijn kan
duidelijk worden wat uw wensen, en dromen zijn voor
de toekomst.

Trainingsduur

Wat is het doel

Data in 2017

Het doel van deze cursus is op een creatieve en kunstzinnige manier terug te blikken en te reflecteren op het
eigen leven. Het bevordert onderling contact en
deelgenootschap met generatiegenoten. Eigen bronnen
van kracht en gezondheid worden opgespoord.
Het bevestigt en versterkt de identiteit. Eigen kunstzinnige
vermogens worden aangesproken. Ervaringen van zin en
betekenis van het eigen leven worden gestimuleerd en
daarmee kan de kwaliteit van het eigen leven toenemen.
Daarnaast biedt deelname ontspanning, plezier en
activering. De waarneming en zintuigen worden
gestimuleerd en het bevordert het zelfvertrouwen.

Januari
Februari
Maart
		

Hoe ziet de cursus eruit
"De vruchten van het leven" is ontwikkeld door de
opleiding Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool in
Leiden en bestaat uit 8 bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst wordt er gekozen voor een nieuw thema, zoals:
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8 bijeenkomsten op donderdagmiddag van 15:30 tot
17:00 uur. Afsluitend volgt een bijeenkomst van 15:30 tot
16:15 uur, waarbij de mappen met alle kunstwerken
worden uitgereikt.

26
2, 9, 16, 23
9, 16, 23, 30
(uitreiking mappen)

Plaats

ATL, Rijn en Schiekade 16,
2311 AK Leiden.
071-512 16 41, keuze 4

Aanmelden
• Bij de assistentes van het ATL
• Bij kunstzinnig therapeut Hilde Jansen-van Gijlswijk
• Via mail: administratie@atl-leiden.nl
• Vermeld alstublieft uw leeftijd zodat er groepen met
gelijke leeftijden kunnen worden gemaakt.

Kosten
Voor 8 bijeenkomsten van elk anderhalf uur á € 40,wordt in totaal € 320,- in rekening gebracht.
Dit is inclusief btw, materialen en de map met uw
vruchten van het leven.
Wilt u graag meedoen maar beschikt u over onvoldoende financiële middelen dan kunt u een beroep
doen op het Solidariteitsfonds. Voor meer informatie
hierover kunt u contact opnemen met
Hilde Jansen-van Gijlswijk.
De cursus wordt gegeven door:
Hilde Jansen-van Gijlswijk, Kunstzinnig therapeut van
gezondheidscentrum ATL.

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

Verwijzing en kunstzinnige ervaring
Voor deelname kunt u worden verwezen door uw
huisarts of door de praktijkondersteuner van de huisarts
(POH) of u kunt uzelf aanmelden.
U heeft geen kunstzinnige ervaring nodig. De kunstzinnige opdrachten zijn eenvoudig en u wordt begeleid
door een kunstzinnig therapeut.
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Nieuw bij het ATL ''In Balans training''!
Petra Jongbloed, fysiotherapeut
Wilt u:
•
•
•

Vanuit ontspanning met meer zekerheid en 		
vertrouwen bewegen?
Bent u 60+ en geen fan van drukke en luidruchtige 		
sportscholen?
Beweegt u graag in kleine groepen
(max 6 personen) onder begeleiding van een
ervaren fysiotherapeut?

Dan is vanaf januari 2017 het ATL “The place to be!”
Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse
dingen kunnen blijven doen. Juist daarom is het
belangrijk dat u zich veilig en vertrouwd voelt met uw
lichaam. Dat betekent stevig op uw benen staan en echt
op ze kunnen vertrouwen. Wie goed in balans is,
is zekerder van zichzelf.
Met het beweegprogramma In Balans kunt u een flinke
verbetering van uw spierkracht en evenwicht bereiken.
Er worden veel praktische oefeningen gedaan, bijvoorbeeld ter versterking van de beenspieren, verbetering
van de algehele fitheid, balansoefeningen of tips bij het
lopen (eventueel met stok of rollator). De kans om te
vallen wordt daarmee kleiner. Deelname aan de cursus
In Balans maakt dat u letterlijk steviger in uw schoenen
staat. U zult zich zekerder en meer ontspannen
bewegen.
Binnen het ATL gaat fysiotherapeute Petra Jongbloed,
gecertificeerd In Balans docent, starten met
bewegingsgroepen voor ouderen.
De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur met
een kopje thee of koffie toe.
De kosten zijn € 12,50 per bijeenkomst. Vaak is
vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Doet u zelf van tevoren navraag bij
uw verzekeraar of ons preventieve beweegprogramma
32
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wordt vergoed en wat de limiet is van het te vergoeden
bedrag per jaar. Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn,
dan komen de kosten voor de training voor uw rekening.
Indien nodig kan het Solidariteitsfonds hierbij financiële
hulp bieden.

Kunstzinnige Aandachttraining;
MINDFULNESS
Liesbeth Borg
In februari 2017 start er bij voldoende belangstelling
weer een nieuwe mindfulness training.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de assistente of via
de huisarts.

Wanneer en waar?
Januari 2017
Maandagavonden (start 9 januari)
van 19.00 – 20:00 uur of
Donderdagmiddag (start 12 januari)
van 16.00 – 17.00 uur

Plaats en aanmelden:
Plaats: ATL, Rijn en Schiekade 16, 2311 AK Leiden
Telefoon: 071-512 16 41, keuze 4
Aanmelden via:
• Assistentes v.h. ATL
• Gecertificeerd In Balans docent en fysiotherapeute
Petra Jongbloed
• Mail: administratie@atl-leiden.nl

Het doel van deze training is: leren bewust in het leven
te staan. Door middel van doelbewust aandacht te
besteden aan je ervaringen. Ervaringen van het hier en
nu, van dit moment, op een gerichte wijze en zonder
daar een oordeel aan te verbinden.
Tevens biedt de training mogelijkheden om door de
oefeningen op een andere manier te leren om gaan met
stress en pijn.
In de kunstzinnige therapie worden scheppende en
creatieve vermogens aangesproken en geactiveerd.
In deze aandachttraining worden kunstzinnige therapieoefeningen in relatie gebracht met aandachtgerichtheid.

Voor wie?
Aandachttraining is geen therapie. Het is een oefen- en
meditatietraining die ondersteuning biedt bij het leven
met stress, pijn, ziekte, moeheid en ander ongemak.
Daarbij kun je denken aan overspannenheid, burn out,
terugkerende depressieve klachten en/of angsten, hoge
bloeddruk, extreme vermoeidheid, chronische pijn,
slaapproblemen, concentratieproblemen of “niet lekker
in je vel zitten”.

Wat is het doel?
Het doel van deze training is: leren bewust in het leven
te staan. Door middel van doelbewust aandacht te
besteden aan je gedachten, gevoelens en ervaringen.
Ervaringen van het hier en nu, van dit moment, op een
gerichte wijze en zonder daar een oordeel aan te
verbinden. Het is een afstemmen van lichaam, ziel en
geest. Door het denken, voelen en willen bewust te
beleven, verbonden aan het lichaam, plaats dit je in het

moment en versterkt de concentratie.
Aandachttraining kan leiden tot een evenwichtiger
omgaan met je gezondheid en een beter leren luisteren
naar je intuïtie. De training verhoogt het gevoel van
welbevinden en zingeving, verbetert je emotionele
stabiliteit en je wordt flexibeler.
Tevens biedt de training mogelijkheden om door de
oefeningen op een andere manier te leren omgaan
met stress en pijn.

Hoe ziet de training eruit?
Er is een duidelijke opbouw en iedere week staat een
ander thema centraal.
De oefeningen die gebruikt worden zijn: meditatie,
oefeningen uit de kunstzinnige therapie, eenvoudige
bewegingsoefeningen en aandachtsoefeningen.
Hierbij wordt aandacht geschonken aan belangrijke
thema’s als: loslaten, acceptatie, omgaan met emotionele
en fysieke pijn en relativering van eigen denken waarbij
wordt uitgegaan van het idee: “gedachten zijn geen
feiten”.
Tijdens de bijeenkomsten worden de oefeningen
groepsgewijs verricht. Tevens is er ruimte om ervaringen
met het thuis oefenen uit te wisselen.
Dagelijks thuis oefenen is een centraal onderdeel van de
training. Uitgegaan moet worden van gemiddeld één
uur oefening per dag. Het “huiswerk” moet worden
gezien als een moment voor jezelf.
Doorzettingsvermogen is hierbij belangrijk.
Tijdens de bijeenkomsten worden de meditatieoefeningen groepsgewijs verricht. Tevens is er ruimte
om ervaringen met het thuis oefenen uit te wisselen.
Om thuis de oefeningen te realiseren, worden er cd’s
en een werkboek uitgereikt.
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De training vindt plaats op 8 avonden en duurt 2,5 uur in
een groep van maximaal 8 deelnemers. Plaats van de
training is het ATL Leiden.
De kosten, inclusief usb stick en werkboek, zijn € 320,00.
Vergoedingen via zorgverzekering of solidariteitsfonds
zijn mogelijk. Informatie hierover bij Liesbeth Borg.
Vóór deelname vindt een intake gesprek plaats om te
bespreken of de training passend is en tegemoet komt
aan de verwachtingen van de deelnemer.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen
met de assistente van het ATL.

Dinsdag avonden om 19.00 uur, ontvangst met thee,
start 19.15 – 21.45 uur.
Februari: 14 en 28
Maart: 7, 14, 21 en 28
April: 4 en 11
De training wordt gegeven door:
Liesbeth Borg, poh ggz, kunstzinnig therapeut en
gecertificeerd mindfulness trainer.

Mindfulness betekent
		

Aandacht geven op een bepaalde manier

			Gericht
				

In het hier en nu

					Niet (ver) oordelend
					Jon Kabat-Zinn
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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 en 16 te Leiden en stelt zich ten doel de
inkomsten die voortkomen uit het lidmaatschap van de
vereniging te gebruiken voor:

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

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

Geen acceptgirokaarten meer!
In voorgaande jaren kreeg u twee acceptgirokaarten
toegezonden.
Inmiddels zijn deze niet meer beschikbaar voor ons en
dit jaar sturen wij u dan ook een betalingsverzoek per
brief. Wij hopen vanaf volgend jaar 2017 met een andere
eenvoudiger betalingswijze te kunnen werken.
Het betalingsverzoek heeft betrekking op het lidmaatschap van de Vereniging Ondersteuning Antroposofische
Geneeskunde en op een schenking aan het
Solidariteitsfonds. Alle patiënten krijgen dit betalingsverzoek 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.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en
dient bij voorkeur in de eerste maanden van het
verenigingsjaar vooruit betaald te worden.

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

Lidmaatschap VOAG

Mandaten en mandaathouders

per jaar

Nieuwsbrief
Liesbeth Borg
Judy van den Berg
Tromp de Vries
Lida Jansen

alleenstaande
minimaal € 25
streefbedrag € 30
gezin
minimaal € 45
streefbedrag € 55

Bestuur VOAG
Voorzitter
Tromp de Vries
trompdevries@casema.nl

Solidariteitsfonds
•
•
•
•

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

Het ‘Solidariteitsfonds’ biedt patiënten, die op een of
andere wijze niet in de gelegenheid zijn zich te verzekeren of zich niet voldoende kunnen verzekeren, de
mogelijkheid een verzoek in te dienen voor financiële
ondersteuning van therapiekosten.

Secretaris
Robert Lamp

Algemene bestuurslid
Lida Jansen

VOAG

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.

Rijn en Schiekade 16
2311 AK Leiden
071 512 16 41
ING rekeningnummer: NL76INGB0003704731 t.n.v.
Ver. Onderst. Antroposofische Geneeskunde

De patiëntenvereniging vindt het solidariteitsfonds één
van haar belangrijkste taken, daarom wil de patiënten
vereniging u dan ook van harte aanmoedigen een
schenkbijdrage in het solidariteitsfonds te storten.
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Wachtkamers
Lida Jansen
Judy van den Berg
Sabine de Raaf
Petra Alkema – de Jong

Penningmeester
Dick Langbroek

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
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Colofon
© December 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

38

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

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

39

40

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

