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Voorwoord

Tromp de Vries, voorzitter VOAG

Dit keer is het thema: Zelfsturing en Digitalisering, 
een intrigerend en uiterst actueel onderwerp. 

Zijn wij ongemerkt op weg van homo sapiens naar 
de homo informaticus? Het proces van technische 
voortschrijding is onstuitbaar en onomkeerbaar. De 
digitalisering raakt niet alleen enkele individuen, maar 
alle mensen.We worden overspoeld met informatie. 
Wat doet dat met ons? Beïnvloeding van ons denken 
en gedrag is haast onvermijdelijk door deze overvloed 
van informatie, of het nou nep is of echt. De sociale kant 
van digitalisering, automatisering en informatisering is 
ongekend sterk, denk aan facebook, ed. Dat kan leiden 
tot uitwassen zoals gameverslaving, maar ook het als 
onschuldig ervaren dwingende, onweerstaanbare 
gevoel dat je nog even je smartphone moet checken op 
inkomende berichten.

Wat zegt dat alles? 
In ieder geval dat wij alert moeten zijn, wakker zijn om 
al die invloeden op hun juiste waarde te schatten. Je 
af te vragen of je aan alle hypes wel mee moet doen. 
De automatisering en digitalisering is er voor de mens 
en niet andersom. Die grens wordt vaak sluipenderwijs 
overschreden. Neem de uitrol van de slimme meter. U 
vraagt er niet om, toch krijgt u deze meters (u kunt ze 
weigeren als u dat wil) omdat bedrijven zo makkelijker 
(lees: zonder personeel) de gewenste informatie vaker en 
nauwkeuriger kunnen uitlezen. De meters worden  
massaal geïnstalleerd ongeacht de lopende discussie 
over alle voor- en nadelen. In dit nummer worden 
zelfsturing en digitalisering op verschillende wijze 
belicht, waarbij er met name aandacht wordt gevraagd 
voor het begrip zelfsturing. Ik wens u veel leesplezier.
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Mededelingen vanuit de praktijkorganisatie

Petra Alkema – de Jong, praktijkmanager

Afscheid en welkom arts 
Sinds begin maart is Wendy Damman als nieuwe arts in 
opleiding bij Harco Alkema komen werken. Zij volgt Kim 
Jansen op die haar volgende stap in de opleiding gaat 
zetten. assistente ons team komen versterken. 

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  
huisartsenwerk uit voor de praktijkhouders Bart Janssen 
en Harco Alkema. Als antroposofisch centrum vinden 
wij het belangrijk dat jonge artsen (en ook assistentes 
en therapeuten) kennismaken met ons gezondheids-
centrum. Daarnaast hebben de huisartsen regelmatig 
verplichte na- en bijscholingsactiviteiten waardoor 
waarnemers niet meer weg te denken zijn uit onze 
praktijken. Als u dus een afspraak met een huisarts wilt 
maken, dan zult u niet automatisch 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.

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 voor-
geschreven 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. 
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Momo en de tijdspaarders

Liesbeth Borg, POH – GGZ

Automatisering….tijdsparen? Wat doen we dan met 
de gespaarde tijd? Gebruiken we die om meer tijd te  
hebben voor elkaar…een goed gesprek…. Genieten van de  
dingen om ons heen…geestelijke ontwikkeling…of…
nog meer op computer, laptop, i-pad…? Het boek 
Momo en de tijdspaarders is geschreven in 1973 door 
Michael Ende en laat prachtig in beelden zien wat de 
tijdspaarders doen en wat de gevolgen zijn. Ook biedt het  
gezichtspunten om niet ten prooi te vallen aan de 
“grijze” gevolgen. Leven met ware beelden versterken de  
levenskrachten en fantasie die nodig zijn voor de 
ontmoeting van mens tot mens. Het Boek is een aanrader 
om te lezen, en er de tijd voor te nemen. Hoeveel tijd heeft 
u om dit te lezen en de beelden op u in te laten werken? 
Om u te prikkelen volgt hieronder een samenvatting.

Momo is een natuurkind. Ze woont zonder vader of 
moeder in een oude ruïne buiten de stad. Maar ze is niet 
vaak alleen, veel mensen komen haar opzoeken om hun 
hart te luchten. Momo kan goed luisteren, en heeft de 
tijd om écht te luisteren. Ze fungeert als een spiegel voor 
de mensen die haar in vertrouwen nemen. Zo komen 
ze als vanzelf tot inzichten Daardoor heeft ze veel echte 
vrienden. Ze luistert niet alleen naar mensen, maar ook 
naar de geluiden van de natuur.

Samenvatting
Wanneer Momo besluit in de ruïne buiten de stad te 
gaan wonen vinden de mensen dat eerst een beetje gek. 
Ze vinden het raar dat een kind daar alleen woont en 
besluiten allemaal voor haar te zorgen. Zo wordt er een 
mooi schilderij voor in haar kamer gemaakt en krijgt ze 
van alle mensen wat te eten. Uiteindelijk blijkt Momo iets 
geweldigs terug te kunnen geven, ze kan namelijk goed 
luisteren, zorgt er daarmee voor dat burenruzies worden 
opgelost en de mensen zich gelukkig voelen. 

Haar twee beste vrienden zijn: Beppo de Straatveger  
(Beppo is een oude man die niet veel zegt). De mensen 

vinden hem een beetje raar omdat hij soms zolang  
nadenkt over een antwoord dat de mensen de vraag 
alweer vergeten zijn als hij het antwoordt geeft, waardoor 
hij dan maar wat voor zich uit lijkt te praten. Momo 
begrijpt hem wel omdat zij goed kan luisteren en gewoon 
afwacht tot Beppo zijn woorden heeft gevonden. 

Gigi de Gids ( Gigi is een gezellige jongeman die de hele 
tijd verhalen vertelt). Hij wordt de gids genoemd omdat 
hij toeristen meeneemt door de stad en geschiedenissen 
verzint die hij aan hen als waarheid verkoopt. De mensen 
kijken een beetje op hem neer. Gigi kan prachtige 
verhalen vertellen aan Momo, die maar wat graag naar 
hem luistert. Terwijl het leven heel gelukkig is voor Momo 
en haar vrienden doen de grijze heren hun intreden in 
de stad.

De grijze heren (De grijze heren zijn een groep die er 
allemaal precies hetzelfde uitzien, ze dragen een lange 
jas, een hoed, een koffertje en hebben altijd een sigaartje 
in hun mond. Als zij in de buurt zijn, hebben de mensen 
het koud. Ze worden ook wel de tijddieven genoemd 
omdat ze mensen tijd laten sparen, maar die gespaarde 
tijd nooit zullen uitkeren. Die hebben ze namelijk nodig 
om te bestaan. De sigaartjes van de grijze heren bestaan 
uit gedroogde tijdbloemen en wanneer ze hun sigaartje 
verliezen lossen ze op in het niets). Ze nemen langzaam 
de stad over en maken van alle inwoners tijdspaarders. 
De grijze heren verkondigen dat je door al je handelingen 
heel efficiënt te doen, je tijd kunt besparen, die je dan later 
terug krijgt, met rente. En omdat ze dit op precies de juiste 
momenten aan mensen vragen die even een beetje in de 
put zitten, gaat iedereen zijn tijd sparen. Dit zorgt ervoor 
dat niemand meer tijd heeft voor leuke dingen, want wat 
is daar het nut van? En terwijl de volwassenen om die 
reden weg blijven van Momo komen er juist steeds meer 
kinderen bij haar spelen omdat hun ouders geen tijd voor 
ze hebben. 
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politie gegaan, maar die geloven hem niet. Beppo gaat 
nog naar andere politiebureaus maar niemand gelooft 
hem, hij wordt opgesloten omdat de mensen denken dat 
hij gek is. Op een nacht wanneer Beppo in de inrichting 
slaapt krijgt hij bezoek van een grijze heer. De grijze 
heer zegt dat hij en de andere heren Momo gevangen 
houden en dat ze haar kwaad zullen doen als Beppo naar 
haar blijft zoeken. De grijze heer doet hem het aanbod 
dat als Beppo honderdduizend uren voor hem spaart en 
nooit iets over de geheime praktijken van de grijze heren 
onthult, hij dan Momo terug krijgt. Beppo gaat hiermee 
akkoord en omdat hij niet meer over Momo vertelt 
wordt hij uit de inrichting gelaten, maar ook hij is nu een 
tijdspaarder geworden om Momo terug te krijgen.

Ook de kinderen die contact hadden met Momo worden 
aangepakt. De grijze heren regelen dat alle kinderen in 
kinderbewaarplaatsen worden gestopt, zogenaamd voor 
hun eigen bestwil. En hier leren ook zij geen plezier meer 
te hebben.

En nu Momo terug is, komt er niemand in het amfitheater. 
Ze vindt alleen een briefje van Gigi waarop staat dat 
hij verhuisd is en dat ze hem zo snel mogelijk op moet 
zoeken als ze weer thuis is. Er staat ook dat ze bij een van 
haar vrienden die een restaurant runt kan gaan eten en 
dat Gigi alles zal vergoeden. In het restaurant ziet Momo 
hoe de mensen zijn veranderd. Alles draait om hun 
haast, ze hebben geen tijd om hun eten te proeven en 
niemand heeft tijd om met haar te praten. Gelukkig krijgt 
ze wel het adres van Gigi, maar met hem is het al even 
erg. Hij probeert wel tijd voor haar te maken, maar weet 
niet hoe. En Momo blijft weer alleen achter, ze is zelfs 
Kassiopeia kwijt geraakt. Na maanden die ze haast alleen 
heeft doorgebracht zoeken de grijze heren weer contact. 
De grijze heren zeggen dat ze al haar vrienden weer tijd 
zullen geven als Momo hen laat zien waar meester Hora 
woont. Maar Momo wil dat niet, bovendien kan ze zonder 
Kassiopeia de weg naar meester Hora niet terugvinden. 
En juist die avond vindt Kassiopeia haar terug en gaan ze 
samen naar meester Hora. Ze hebben alleen niet in de  
gaten dat ze door de grijze heren gevolgd worden. 
Gelukkig kunnen de grijze heren niet door de Nooitsteeg 
omdat ze dan in het niets oplossen. De grijze heren  

proberen het Nergenshuis te omsingelen terwijl meester 
Hora overlegt wat ze nu het beste kunnen doen. Meester 
Hora vertelt dat de grijze heren niet zonder hun sigaren 
kunnen bestaan omdat die gemaakt zijn van tijdbloemen. 
Meester Hora besluit dat ze het beste de tijd even stil  
kunnen zetten. Dat is heel gevaarlijk, maar misschien wel 
de enige manier om de grijze heren te verslaan. Zonder 
tijd kunnen de grijze heren namelijk niet bestaan dus  
zullen ze terug gaan naar de plaats waar ze de  
tijdbloemen opslaan en Momo moet ze dan volgen om 
te zorgen dat ze daar niet bij kunnen komen. Omdat 
de tijd tijdelijk stilstaat is alles onbeweeglijk geworden, 
maar Momo heeft van meester Hora een tijdbloem  
meegekregen en als ze daarmee de deur van de  
voorraadkamer van de grijze heren dichtdoet is het nog 
maar een kwestie van tijd voor alle grijze heren oplossen. 
En snel lossen alle heren in het niets op. En dan doet 
Momo de deur van de voorraadkamer weer open zodat 
alle gestolen tijd terug naar de mensen kan gaan. En de 
mensen hebben weer tijd en Momo vindt Beppo en Gigi 
terug en alles wordt weer zoals vroeger.

Momo en haar vrienden vermoeden dat er iets niet 
pluis is en Momo gaat op onderzoek uit. Als ze bij haar 
vroegere bekenden komt, ziet ze hoe ongelukkig die 
mensen zijn, ze probeert ze te overtuigen om toch weer 
bij haar langs te komen en in vele gevallen lukt dat, maar 
daarmee vestigt ze de aandacht van de grijze heren op 
zich.Op een avond krijgt ze bezoek van een van hen,  
die haar een mooie pop en allerlei spullen aanbiedt 
zodat ze niet meer met haar vrienden hoeft te spelen. Hij  
probeert haar over te halen haar vrienden in de steek te 
laten, maar omdat Momo zo goed kan luisteren, verraadt 
hij het grote geheim van de grijze heren: alle tijd die de 
mensen sparen, wordt gebruikt door de grijze heren en 
zal nooit naar de mensen terugkeren.

Diezelfde middag komen Gigi en Beppo bij haar langs en 
Momo vertelt wat haar is overkomen. Gigi en Beppo
geloven Momo natuurlijk meteen en ze besluiten de 
volgende dag te gaan vergaderen met iedereen die ze 
kennen om de grijze heren een halt toe te roepen. Alleen 
de kinderen komen bij de vergadering opdagen en die 
kennen het verhaal al. Diezelfde nacht moet Beppo 
werken bij de vuilnisbelt tot diep in de nacht. Als hij aan 
het einde van het werk even uitrust, valt hij in slaap, maar 
als hij midden in de nacht wakker wordt, ziet hij dat de 
hele vuilnisbelt vol staat met grijze heren. Ze houden een 
vergadering. Op deze vergadering wordt besproken hoe 
het kan dat de kinderen van hun plannen weten. De grijze 
heer die met Momo heeft gepraat staat terecht omdat 
door hem de kinderen van hun plannen weten. Als straf 
wordt gezegd dat zijn tijd hem ontnomen wordt, waarop 
zijn sigaartje en aktetas hem afgenomen worden. En dan 
lost die grijze heer ineens in het niets op. Beppo hoort 
ook dat de grijze heren van plan zijn te zorgen dat Momo 
hen niet nog eens in de problemen zal brengen. 

Terwijl de grijze heren de vergadering verlaten op 
weg naar Momo, vindt Momo een schildpad met  
lichtgevende letters op haar schild; 'Kom mee!'. En Momo 
volgt de schildpad waardoor ze ontkomt aan de grijze 
heren, die direct na hun vergadering op weg naar haar 
zijn gegaan. Beppo die achter de grijze heren aan is 
gegaan op zijn fiets vindt de kamer van Momo helemaal 
overhoop gehaald en hij maakt zich vreselijke zorgen. 

De grijze heren blijven naar Momo zoeken, terwijl zij 
achter de schildpad aan door de hele stad loopt. Beppo 
is naar Gigi gegaan om hem te waarschuwen over de  
verdwijning van Momo. Terwijl Momo achter de schildpad 
aanloopt komt ze in een vreemd gedeelte van de stad. En 
uiteindelijk bereiken ze de Nooitsteeg. In de Nooitsteeg 
moet Momo achteruit lopen om vooruit te komen tot 
ze bij het Nergenshuis komen waar Meester Secundus 
Minutius Hora woont. 

Hoewel Momo is verdwenen, zijn de grijze heren nog 
steeds bang voor de invloed die ze op de mensen heeft. 
Ze bedenken een plan om te zorgen dat wanneer Momo 
terugkomt, niemand meer tijd voor haar heeft. In het 
Nergenshuis ontmoet Momo meester Hora. (Meester 
Secundus Minutius Hora is een erg oude man die in het 
Nergenshuis woont. Van daar bekijkt hij de wereld door 
zijn alziende bril en verdeelt hij de tijd aan de mensen. Hij 
heeft als gezelschap zijn schildpad Kassiopeia.) Hij heeft 
de schilpad Kassiopeia gestuurd om haar op te halen. Uit 
het Nergenshuis blijkt alle tijd te komen die de mensen 
hebben en meester Hora verdeelt die tijd. Meester Hora 
laat Momo de tijdbloemen zien en hij laat haar de 
stemmen van haar hart horen. En Momo besluit in slaap 
te vallen in het Nergenshuis totdat de juiste woorden in 
haar zijn gegroeid om haar vrienden hierover te vertellen. 

Wanneer Momo wakker wordt is ze weer in haar eigen 
woning in het oude amfitheater. Kassiopeia is bij haar 
en Momo besluit op haar vrienden te wachten, maar 
ze weet niet dat ze een jaar lang heeft geslapen bij 
meester Hora. Intussen is er veel veranderd. Gigi is een 
heel succesvol verhalen verteller geworden, hoewel 
hij er eigenlijk geen plezier meer in heeft. Op een dag 
wil hij het verhaal van Momo over de grijze heren 
vertellen, maar die ochtend krijgt hij een dreigend  
telefoontje van de grijze heren. Het blijkt dat de grijze 
heren van Gigi een grote ster hebben gemaakt en ze  
dreigen dit hem te ontnemen als hij Momo's verhaal  
vertelt. Gigi kiest ervoor om succesvol te blijven, maar 
haat zijn werk nu. 

Met Beppo is het heel anders gegaan.
Beppo is de ochtend na Momo's verdwijning naar de 
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Schoorel citeerde een quote van Roald Dahl die Willy 
Wonka laat zeggen (1964): 

“Persoonlijk houd ik niet van televisie, ik veronderstel dat het 
in kleine porties in orde is, maar kinderen lijken nooit kleine 

porties ervan te kunnen nemen. Ze willen er de hele dag voor 
zitten en staren en staren naar het scherm….”

Wat is de werking van het beeldscherm (elke vorm 
van beeldscherm)?
Het beeld op het scherm is samengesteld uit lichtpuntjes 
die razendsnel over het scherm vliegen. De ogen 
kunnen dit niet volgen en komen in de staarstand. Deze 
bevroren blik heeft gevolgen voor de hersenactiviteit. De 
frequentie daalt en de tv kijker komt in een soort trance-
bewustzijn. Door deze frequentie wordt in de hersenen 
de stof dopamine aangemaakt dat een geluksgevoel 
geeft. Door dit geluksgevoel gaat er een verslavende 
werking van het beeldscherm uit. De hersenen van 
kinderen zijn nog niet volgroeid, de zenuwen zijn nog 
druk bezig met verbindingen te leggen tussen de 
hersencellen en doen dit door middel van activiteit. 
Activiteit van het lijf, van het oog (zelfs bij lezen beweegt 
het oog meer dan bij een beeldscherm). 

Het gebied in de hersenen wat impulsen reguleert 
wordt tijdens het schermgebruik helemaal stilgelegd, 
ongeremd gedrag is het gevolg. Tegelijk krijgen de 
hersenen we de vele prikkels van het beeldscherm te 
verwerken maar wordt dit niet door lichamelijke activiteit 
ontladen, veel kinderen kunnen daardoor hun spanning 
afreageren door brutaliteit, slaan, schoppen – vooral 
op het moment dat het beeldscherm afgesloten moet 
worden. Het kind ontploft als het ware even. Schoorel 
verteld ook dat de basale stofwisseling tijdens het 
schermgebruik wordt stilgelegd en dat dit een basis legt 
voor overgewicht. Dit is iets wat ook genoemd in het 

Medisch Contact. Daarnaast worden slaapproblemen 
gelinkt aan het veelvuldig gebruik van het scherm door 
een combinatie van minder lichamelijke activiteit op een 
dag (naast meer beeldscherm gebruik ook meer gebruik  
van gemotoriseerd vervoer naar school en clubjes en 
minder buiten spelen) en een overprikkeling van de 
hersenen en de hoeveelheid licht die invloed heeft op 
de melatonineproductie.

Beeldscherm, weg ermee? 
Een beeldscherm is in deze tijd niet meer weg te denken. 
Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en 
vrijheid. Het gaat hem erom jezelf goed te informeren, 
zodat ieder op grond van die informatie zelf kan 
beslissen. Als je bewust de keuzes maakt wanneer 
het beeldscherm aan mag, maak je waarschijnlijk ook 
de bewuste keuze om voldoende tegen hangende 
activiteiten aan te bieden.

Activiteit als tegenhanger
Zoals Edmond Schoorel al noemt is activiteit belangrijk 
voor het ontwikkelen van onze hersenen. Deze gezonde 
kant van ontwikkeling kun je stimuleren door ruimte 
te creëren voor spelen, bewegen, tekenen maar ook 
rusten. Bied materialen aan door telkens een selectie 
aan te bieden en niet de hele kamer vol te leggen. Kies, 
als het even kan, voor materialen die heel basaal zijn en 
daardoor nog alles kunnen zijn – zo kan een mooi stuk 
hout het ene moment een telefoon zijn en het andere 
moment een boot. Ga de natuur in en verwonder je.

Verwonder je
Ieder seizoen heeft zo zijn pracht, hopelijk hebben jullie 
allemaal genoten van het schaatsen en het sneeuw-
poppen bouwen afgelopen winter. Wat een genot en 
wat bracht de sneeuw veel licht in het donker.

Kind en beeldscherm,  
hoe houden we het gezond?

Sabine de Raaf, kunstzinnig kindertherapeut

Mijn opa had in mijn jeugd een Commodore computer 
met een boekje erbij waarmee ik leerde programmeren. 
Kent u het spelletje snake waarbij een slang over een 
beeldscherm schuift, blokjes opeet en steeds langer 
wordt. Het wordt steeds lastiger om te vermijden dat de 
slang in zijn eigen staart bijt (dan ben je af). Dat spelletje 
kon ik zo manipuleren dat de slang ofwel heel erg lang 
werd, ofwel klein bleef, maar ook dat ik niet af ging. 
Geweldig natuurlijk, dat ik daar zelf invloed op had. In 
de loop der decennia ben ik altijd verbonden geweest 
met de computer en ik denk dat ik op momenten echt 
verslaafd kan zijn. In mijn jeugd was het hebben van 
een computer nog een bijzonderheid, tegenwoordig is 
een tablet of een smartphone niet meer weg te denken 
uit vele gezinnen. Gezinnen met een antroposofische 
achtergrond en kinderen op een Vrije School waarschijn-
lijk stukken minder, maar het beeldscherm is overal 
aanwezig. 

Hand in eigen boezem
Ik ben nu een aantal jaar moeder en betrap mezelf er 
op dat ik soms iets te vaak op mijn scherm kijk in plaats 
van me volledig op de kinderen te richten. Hierdoor mis 
ik mooie momenten maar leren zij ook dat het ok is om 
overal je beeldscherm mee naar toe te slepen. Daarnaast 
is echte interactie met emoties best lastig als je kind je 
iets vraagt en je antwoord geeft zonder dat je hem/haar 
even aankijkt en laat zien: ‘ik heb je gehoord’. Het vraagt 
echt bewustwording en aandacht om dat scherm even 
ver weg te leggen of alleen op gezette tijden te kijken. 
Dit lukt lang niet altijd.

De verleidelijke ‘oppas’
Ook vanuit de kinderen komt regelmatig de vraag of ze 
op een beeldscherm mogen. Meestal is het antwoord 
nee, maar, bijvoorbeeld als ik aan het koken ben en de 
twee meiden vliegen elkaar telkens in de haren, is het de 

makkelijkste oplossing om de ene in de kinderstoel bij 
me in de buurt te zetten en mee te laten kijken met het 
koken, en de andere achter een scherm te parkeren voor 
15 a 20 minuten. De volgende dag, zodra ik begin met 
koken, is de eerste vraag: mag ik een filmpje kijken op 
de tablet? Wat opvallend is, is dat regelmatig het weer 
‘losrukken’ van dat scherm echt een ding is wat niet in 
dank wordt afgenomen, net als het ‘nee’ zeggen op de 
vraag of het scherm aan mag. 

Wanneer het beeldscherm-gebruik het gezinsleven 
beïnvloed
Beeldscherm verslaving is ook iets wat ik regelmatig 
hoor van ouders van mijn cliënten. De facetten: veel 
vragen naar beeldscherm-tijd, het niet kunnen stoppen 
met beeldscherm-tijd, conflicten rondom beeldscherm-
gebruik (tussen ouders en kinderen maar ook kinderen 
onderling). En steeds vaker ook de spagaat van ouders 
die graag de beeldschermtijd willen inperken bij hun 
(puberende) kind maar tegelijk krijgen de kinderen 
vanuit het onderwijs ook steeds vaker digitale 
opdrachten waardoor ze toch weer (meer) tijd achter het 
scherm doorbrengen.

‘Onderzoek’ uit interesse
Uit vele brokstukken informatie die ik in de loop der jaren 
heb verzameld waarvan de bronnen helaas niet altijd 
meer bekend zijn, heb ik geprobeerd een samenvattend 
stukje te schrijven over de werking van beeldschermen 
volgens, voornamelijk, Edmond Schoorel (kinderarts) en 
stukjes uit Medisch Contact (online)
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Kan vrijheid bestaan zonder grenzen te 
stellen?

Tromp de Vries, voorzitter VOAG

Iedere ouder heeft er mee te maken. Kinderen opvoeden 
betekent grenzen stellen. Het gaat dan niet om streng 
zijn, maar wel om duidelijk en consequent te zijn. Het 
is vaak moeilijk om grenzen aan te geven en om vol 
te houden. Kinderen die geen grenzen gesteld krijgen 
worden in zekere zin grenzeloos. Weten niet waar ze aan 
toe zijn en voelen zich daardoor onveilig. Bij kinderen 
kun je kennelijk nog niet uitgaan van een zelfregulerend 
vermogen, zoals bij volwassenen. Dat vermogen moet 
ontwikkeld worden. 

Wat zijn dan grenzen? Grenzen bestaan uit regels, 
normen en structuren. Zij zorgen, als je binnen de 
begrenzing blijft, voor veiligheid, duidelijkheid en 
regelmatigheid met als uiteindelijk doel dat je vertrouw-
en geeft en krijgt van het kind. Kinderen hebben 
kennelijk grenzen nodig en ontwikkelen zich door juist 
de gegeven grenzen op te zoeken.
Grenzen vind je overal. Allemaal drukken zij uit: “tot hier 
en niet verder”! Waarmee gezegd wil worden: pas op, 
voorbij deze grens gelden weer andere regels, normen 
en structuren. Alles wat groeit heeft ook zo zijn natuur-
lijke grens. Dat is het best te zien in de natuur. Kom je 
voorbij die grens, dan gelden er andere regels en gaat 
natuurlijke groei over in woekeren.

In de levende natuur en ook bij mensen zijn kennelijk 
grenzen nodig om ontwikkeling mogelijk te maken en 
ontsporing en woekering te voorkomen.

Mensen bedenken systemen. Systemen zijn nodig om 
ons leven te ordenen. We hebben het dan bijvoorbeeld 
over het economisch systeem, het financiële systeem, 
het ecologische systeem, etc.

In het algemeen kun je stellen dat systemen grenzen 
kennen, maar desondanks willen groeien. Systemen 
groeien bijvoorbeeld omdat nieuwe informatie om 
steeds weer andere interventies vraagt die weer 
nieuwere informatie oplevert, die weer om andere 
interventies vraagt, die nog weer nieuwere informatie 
oplevert, die weer ……..

Systemen gaan voor dat je het weet over van het 
stadium groeien naar woekeren en leiden dan tot de een 
of andere crisis. 

Het zonnetje laat zich, nu de lente aanbreekt, vaker zien, 
na een donkere, grauwe periode schieten de kleuren de 
grond uit in de vorm van krokussen en narcissen. Vogels 
fluiten het hoogste lied, vlinders en lieveheersbeestjes 
vliegen af en aan. Het is tijd om (vaker) naar buiten te 
gaan en jezelf te verwonderen. Neem de tijd voor de 
wandeling naar een afspraak met pauze momenten om 
je kind te wijzen op de kleur van de boomblaadjes of 
beter nog, je kind de leiding te geven in de ontdekkings-
tocht in de natuur. Neem wat stoepkrijt mee en kleur de 
wereld in de mooiste kleuren. 

Vervelen mag
Kinderen (en ouders) zijn vaak te druk en ze zijn minder 
buiten om het ‘buiten zijn’. De tijd wordt verdeeld over 
school, opvang, clubjes, sporten en daarnaast zijn ze 
gefascineerd door beeldschermen. Het lijkt vaak of 
kinderen zich niet meer kunnen of mogen vervelen. Als 
ouders hebben we de neiging om oplossingen aan te 
dragen als je kind zich verveelt, of het mag achter een 
beeldscherm plaatsnemen. Van vervelen kun je heel 
creatief worden, ga maar eens op de bank zitten en je 
echt, echt vervelen. Ineens schiet een idee in je hoofd en 
voor je het weet ben je bezig. Verveling is scheppend!

Van creëren kun je leren
Naast naar buiten gaan is lekker creatief bezig gaan 
natuurlijk ook een goede manier om de hersenen te 
trainen in creatief denken. Tijdens het knutselen kom je 
allerlei uitdagingen tegen: hoe krijg je deze wc rolletjes 
nu zo aan elkaar dat ze een knikkerbaan vormen? Ik 
heb alleen maar gele, rode en blauwe verf maar ik wil 
groen gras schilderen – hoe krijg ik dat voor elkaar? Door 
proberen, experimenteren, ‘falen’ en weer iets anders 
proberen ontdek je telkens weer iets nieuws. Zorg dat er 
altijd voldoende (rest) materiaal aanwezig en in zicht is om 
spontaan te gaan knutselen. Eigen schatten van buiten 
kunnen daar natuurlijk in verwerkt worden. Het samen 
bedenken van een opdracht is mogelijk, maar juist het 
vrij knutselen kan ook zo lekker zijn. Het ene kind heeft 
meer sturing nodig dan het andere, je kent je eigen kind 
daarin het beste. Op internet (bijvoorbeeld Pinterest) zijn 
voldoende voorbeelden te vinden als je juist als ouder het 
lastig vind om knutsel activiteiten aan te bieden.

Kunstzinnige therapie?
Zoals ik al eerder noemde komen er ook kinderen 
met een sterke hang naar beeldschermen bij mij in 
de praktijk. Na een traject is het vaak zo dat ze veel 
vaker creatief bezig zijn, dat ze ook kunnen genieten 
van knutselen, tekenen, lezen of naar buiten gaan. De 
aantrekkingskracht van het beeldscherm blijft maar vaker 
zijn ze meer voor rede vatbaar voor de grenzen rondom 
het beeldscherm gebruik. De woedeaanvallen blijven 
weg of zijn ernstig verminderd en een aantal kinderen 
heeft meer het heft in eigen hand genomen bij het 
zichzelf begrenzen rondom het beeldscherm gebruik. 

Naast dat de kinderen hierin grote stappen hebben 
genomen zijn ouders zich vaak ook bewuster geworden 
van hun eigen gedrag en hebben dit aangepast op de 
behoeften van hun kind.

Voor wie meer wil weten:
Nieuwsbrieven van de VOAG: Deze nieuwsbrieven zijn 
terug te lezen via de website van het ATL onder het 
kopje Patiëntenvereniging VOAG. 

Over Kind en Verwondering scheef ik in 2011 een stuk 
voor de nieuwsbrief 03 ‘Menselijkheid’. Hierin vertel ik 
over gezonde beelden in een tijd van haast, cognitief 
hoge eisen, Nintendo, DS en computer. 
Over kunstzinnige ontwikkeling schreef ik een artikel 
‘Van eerste streep tot Rembrandt van Rijn’ deze kunt u 
online terugvinden tussen de Nieuwsbrieven van 2015 – 
nr 12, Jeugd en Opvoeding. 

Maurits in ’t Veld, E. Schoorel: 
Kind, beeld en scherm 
R. Patzlaff: De bevroren blik 
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Automatisering en ons werk

Paulien Engels, POH 

Het aspect van de automatisering welke ik hier nu wil 
belichten is dat het ons werkzame leven beperkt tot een 
zittend bestaan

Ook ik werk in de praktijk met de computer. Daarbij zit 
ik achter mijn bureau en op een stoel. Met mij werken 
ruim 2 miljoen mensen in Nederland op deze manier.
Met als gevolg dat we soms 8 uur per werkdag zittend 
doorbrengen, er wordt wel gezegd dat zitten het nieuwe 
roken is!

Ons lijf is niet gebouwd op zitten, nee ons lijf is gebouwd 
om de hele dag door te bewegen. Door dit zittende 
leven verslappen onze spieren, krijgen we een buikje, 
ontwikkelen we lage rugpijn, een te hoog cholesterol-
gehalte, een slechte suikerhuishouding en een verhoogd 
risico op hart- en vaatziekten.

Kortom: onze werkomgeving of de wijze waarop deze 
georganiseerd is, is ziekmakend. Wat kunnen we eraan 
doen? Gelukkig meer dan we denken.

Om van en naar het werk te komen pak je natuurlijk 
de fiets, of je gaat lopen/fietsen van trein station of 
parkeerplaats naar het werk. Tijdens de lunchpauze kan 
je gaan wandelen tijdens het eten.

Je kan vragen om een sta-bureau: staan is immers veel 
actiever dan zitten. In Zweden is de werkgever verplicht  
sta-werkplekken aan te bieden. Je kan staand vergaderen 
invoeren op het werk.

Je kan een stepper onder je bureau plaatsen of je voeten 
op een harde schuimrol zetten om heen en weer te 
rollen met je voeten. Er bestaat ook een wiebelkussen 
waarmee je heel actief zit.

Loop voor iedere brief apart naar de administratie/
brievenbus, loop naar een collega als je iets wil 
overleggen, neem de trap en laat de lift voor wat hij is. 
Probeer iedere 5 minuten zitten af te wisselen met even 
staan en jezelf uit te rekken, je kan je mobiel zo instellen 
dat die je daaraan herinnert. 

Lees het boek  “Oud  worden in de praktijk, laat de 
omgeving het werk doen” van Rudi Westendorp & 
David van Bodegom. Hierin wordt op leuke en begrijp-
elijke wijze uitgelegd hoe wij door onze leefomgeving 
te veranderen, gezond oud kunnen worden: er wordt 
gekeken hoe mensen oorspronkelijk oud werden en hoe 
dat nu is in onze westerse samenleving, verder worden 
onder andere het leven thuis, op het werk, op de school, 
in de supermarkt en de openbare ruimte bekeken en tal 
van praktische adviezen gegeven. Het motto is verander 
niet jezelf, maar verander je leefomgeving en dan verandert 
vanzelf je gezondheid ten goede. Bij het boek zit een 
leuke poster waarin alle tips met plaatjes en tekst zijn 
samengevat: heel handig.

Zo is er ook sprake van een technologisch systeem 
met daarbinnen de automatisering. Het technologisch 
systeem kent letterlijk geen grenzen. Alle mensen op 
onze planeet komen in aanraking met de een of andere 
vorm van technologie. De technologie zelf ontwikkelt 
zich ook grenzeloos verder. Er is een tijdje terug (2014) 
een interessant boekje uitgekomen van het Rathenau 
Instituut* met de titel "Intieme Technologie (De slag om 
ons lichaam en gedrag)". Dit boekje geeft inzicht in de 
huidige stand van de technologie en vraagt ons om na 
te denken hoe dicht technologie bij ons mag komen en 
waar de ongewenste intimiteit begint.In het boekje staat 
de volgende intrigerende zin "In de huidige technische 
ontwikkeling begint de grens tussen mens en machine 
zo langzamerhand te vervagen". Hetgeen de vraag 
oproept: hoe dichtbij mag technologie komen?  
En ook: hoe ver laten we technologie gaan?

Zoals wij weten is de mens complex van samenstelling. 
In het licht van het antroposofische mensbeeld worden 
bovenstaande vragen nog indringender omdat een 
mens niet alleen uit een fysiek lichaam bestaat. Zijn wij 
ons bewust van de invloed en onze afhankelijkheid van 
technologie? Zijn wij nog wel vrij (en onafhankelijk) om 
keuzes te maken nu de technologie letterlijk in ons en 
om ons heen is? 

* Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut is een organisatie die zich bezighoudt met vraagstukken 

op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving en die politiek, 

beleid en samenleving daarover informeert.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rathenau_Instituut
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of het eerder genoemde artikel uit het Leidsch Dagblad 
met de kop: “Zelfstandig rijdende auto is als het menselijk 
lichaam”). De consequenties van deze omgekeerde visie 
zijn wellicht desastreus omdat we hiermee een belangrijke 
zaak vergeten: het algemeen menselijke. Eerst kijkt de 
mens naar het functioneren van het lichaam, bouwt het 
na, maakt er apparaten van en vergelijkt vervolgens de 
apparaten weer met de mens. – de auto in het artikel van 
het Leidsch Dagblad heeft volgens de schrijver tenslotte 
‘een gezond verstand’. Het woord ‘gezond’ laat direct de 
valkuil zien: een auto kan als machine goed functioneren 
of stuk gaan, maar gezond kunnen zijn, hoort bij het leven, 
geeft aan dat er een zelfregulerend organisme een balans 
aan het bijhouden is. En lukt dat niet, ontstaat er ziekte. Een 
mens gaat niet stuk. In ons taalgebruik wordt er ongemerkt 
verwarring geschept.

Een paar jaar later is het verschil tussen mens en machine 
wellicht opgeheven. Vooralsnog zijn de robotten, die 
in de zorg ingezet worden, uiterlijk te herkennen als 
robotten. Maar in het streven om een zo perfect mogelijke 
afbeelding te maken, zou het uiterlijke verschil wellicht 
binnen een paar jaar miniem kunnen zijn. De vraag die 
zich dringender dan ooit voordoet is: Menszijn, wat is dat? 
Zijn het de hierboven geschetste kenmerken: zelfstandig 
kunnen zijn, onafhankelijk willen zijn, vrij willen zijn – is het 
de autonomie die een mens uitmaakt? En als dat zo is, hoe 
kunnen we er dan aan werken mens te worden?

Ik ga terug naar het begin, mijn uitstap naar het strand. 
Een vrijheidsgevoel opgewekt door het weidse zicht. Een 
centrum en periferie belevenis – ik ten opzichte van de 
weidsheid die samen een geheel vormen. Deze belevenis 
helpt mij mijn innerlijke vrije ik-ruimte weer waar te nemen. 
Ook de lucht, die ik inadem, voel ik intenser. Het maakt 
mijn midden ruim. Vanuit deze ervaring kan ik het gewone 
leven weer beter aan.

Deze middenruimte, fysiek daar, waar longen en hart 
door de ribben enigszins beschermd in hun ritmes leven 
garanderen, is ook de plek, van waaruit het enthousi-
asme voor iets kan ontsteken. Van waaruit besluiten 
kunnen worden genomen, die niet alleen beredeneerd, 
maar door hartekrachten gewogen zijn.Hier ontstaat het 
oordeel of iets waar of onwaar is - of iets goed of slecht 
is.

Een kenmerk van de euritmietherapie is door een 
eigen oefenweg aan deze vrije ruimte van het ‘ik’ te 
werken en van daaruit zelfstandig stappen te zetten. 
In levenssituaties waar deze vrije innerlijke ruimte in de 
knel zit, kunnen evenwichtsoefeningen, de verbinding 
met de ruimterichtingen, de drie dimensies (voor-achter/ 
rechts-links/ boven-onder) helpen om opnieuw een 
eigen ruimte te scheppen of te herstellen. Door de 
beweging en de verbinding van deze vlakken kan deze 
bovengenoemde autonome tussenruimte voelbaar 
worden van waaruit het ‘ik’ grip kan krijgen over de 
onbalans. Dit gaat alleen met eigenwaarneming die 
verbonden is aan het gevoel. Daarvoor is tijd nodig. Het 
eenmaal waargenomene kan nieuwe impulsen geven 
voor het denken of de basis leggen een gewoonte te 
veranderen. 

Een andere oefening is een E- beweging, waarbij je 
de onderarmen kruist en door het aanvoelen van het 
kruispunt een centrumbelevenis kunt hebben. Als deze 
beweging ritmisch wordt afgewisseld met een ruim 
spreiden van de armen, ontstaat een belevenis die veel 
aan de strandervaring van boven doet herinneren. 

Deze middenruimte te verzorgen is een onderdeel van 
de euritmie.Deze middenruimte te verzorgen is ook een 
essentiële voorwaarde om in het menszijn te kunnen 
groeien en de ander in zijn menszijn te herkennen. 

Autonomie – uit vrijheid handelen – de strijd 
om het midden

Manja Wodowoz – de Boon, euritmist

Na een drukke werkweek even naar het strand. 
Het moment dat je de laatste bocht neemt en het wijde 
panorama, zand, zee en hemel, zich voordoet met 
ver weg een horizonlijn – het ritmische geluid van de 
brekende golven en onder je voeten een alsmaar zachter 
wordende aarde, waarin je met iedere stap een beetje in 
zinkt. In deze weidsheid kom ik tot mezelf. Ik voel mezelf 
ruim worden, uitbreiden en voel me weer een geheel 
worden. Na een korte wandeling kan ik verfrist mijn 
verdere bezigheden en plannen weer oppakken. 
 
In het woord ‘autonomie’ is het griekse woord ‘autos’ 
verwerkt, wat ‘zelf’ betekent. Het woord betekent 
onafhankelijkheid - zelfstandig zijn - naar eigen wetten 
kunnen leven - zelfsturing. We komen het ook tegen in 
woorden zoals b.v. ‘automobiel’ – het zelf-bewegende 
- of ‘automaat’ – een machine die dingen zelfstandig 
kan doen. We ademen ‘automatisch’ dat wil zeggen 
onbewust, vanzelf, en een ‘autoriteit’ is iemand met 
invloed, wiens weten en oordelen algemeen erkend zijn.

Als mens kenmerken we ons door zelfstandig te kunnen 
zijn, onafhankelijk te willen zijn, vrij te willen zijn. In 
het tijdperk van de autonomie, van alles zelf kunnen/
willen/moeten doen en bestemmen, neemt het ‘ik’ een 
sleutelpositie

in.Als ik naar mijn eigen situatie kijk, ben ik intussen 
mijn eigen bankmedewerker, reisplanner, verzeke-
ringsregelaar, belastingadviseur, loopbaanbepaler, 
bedrijfsmanager, public relation expert, organisator, enz.. 
Keuzes kunnen maken, afwegen en beslissingen kunnen 
nemen zijn typische ik-functies. Dit lukt het beste als 
ik wakker ben en in mijzelf kan rusten. Dan kan ik het 
gewicht van het een ten opzichte van het ander beter 
navoelen. Voortdurend wordt mijn eigen zelfstandigheid 
daarin gevraagd en mijn reactievermogen uitgedaagd. 

Hoe houdt het ‘ik’ dat vol? Het zich staande houden om 
een volgende stap te zetten, vraagt om een bewustzijn 
dat mijn ‘ik’ een vrije ruimte inneemt. Vanuit deze ruimte 
kan ik de wereld in en de ander ontmoeten en kan ik me 
ook weer terugtrekken in mezelf. Vanuit deze vrije ruimte 
ontstaat een duidelijk binnen en buiten. Er is een wissel-
werking: buiten ontmoet ik in de spiegel van de ander 
mezelf en binnen ontmoet ik in mijn eigen spiegel de 
wereld. Als de beweging tussen binnen en buiten afwis-
selend is, vormt dat een goede basis voor de gezondheid.

Aan de andere kant ontwikkelen wij nu in zeer snelle vaart 
machines, die veel van ‘ons doen’ overnemen, die zelf-
standig, autonoom naast ons en met ons gaan bewegen. 
Christian Morgenstern, die in Duitsland als dichter bekend 
werd om zijn galgenliederen, deed begin vorige eeuw 
een voorspelling hoe een deel van een krant eruit zou 
kunnen zien op de advertentiepagina in het jaar 2407 (zie 
hieronder). Als je deze voorspelling naast het krantenartikel 
van dit jaar in februari zou leggen (zie hieronder), dan 
kunnen we constateren dat we er zeker geen 300 jaren 
meer op hoeven te wachten. De ‘kunstmatige kop’ die ons 
isoleert van de omgeving hebben we al in de vorm van 
koptelefoons b.v. – weliswaar zonder advertentieoppervlak 
en bescherming tegen natuurinvloeden. De bijpassende 
bril is bijna klaar en kan onze realiteit direct en zelfs 
driedimensionaal veranderen naar wens in een eigen 
virtuele realiteit.  

De fascinatie voor de bewegingen van het menselijk 
en dierlijke lichaam heeft veel onderzoekers gegrepen 
en onze cultuur verrijkt met talloze uitvindingen in de 
vorm van machines en robots. Nu beginnen we het 
geheel om te draaien en vergelijken ons lichaam met 
machines. (Een voorbeeld daarvan is de reis door het 
menselijk lichaam in Corpus, waar b.v. onze stofwisseling 
vergeleken wordt met een goed functionerende fabriek, 
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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
 Huisarts in opleiding
  Nienke Heemskerk
  Gertjan Lourenssen

Huisartsenpraktijk Alkema
 Huisarts
  Harco Alkema
  Renske Bloemers
 Huisarts in opleiding
  Kim Jansen
  Wendy Damman

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
 Brenda Visser-Bronsgeest

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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Een voorspelling van een advertentiepagina door 
Christian Morgenstern in een krant anno 2407

Kunstmatige koppen!!
Iedereen die geen kunstmatige kop gaat aanschaffen, is 
een dwaas. De kunstmatige kop wordt over de natuur-
lijke kop gezet en heeft de volgende voordelen:

a) bescherming tegen regen, wind, zon, stof, kortom: 
alle uiterlijke noden, die de natuurlijke kop zonder einde 
lastig vallen en hem van zijn voornaamste taak, het 
denken, afhouden.
b) de verbetering van de natuurlijke zintuigfuncties: je 
hoort met je kunstmatige oren ongeveer honderd keer 
meer en beter dan met je natuurlijke oren, je ziet met je 
oogapparaat zo scherp als een prismakijker, je ruikt met 
de kunstzinnige koppen (k.k.) fijnzinniger en je proeft 
met de k.k. gedifferentieerder dan met diens voorganger. 
Daarbij heb je echter helemaal niets van dit alles nodig. 
Je kunt namelijk de apparatuur zo instellen als je wilt, dus 
ook op ‘dood’. Die op dood ingestelde k.k. verschaft je 
de mogelijkheid tot een volkomen ongestoord binnen-
leven. Afgesloten ruimtes, monnikencellen en eenzame 
wandelingen in het bos zijn voortaan overbodig. Je 
kunt jezelf in het ergste volksgewemel isoleren. – De k.k. 
wordt op maat geleverd en is makkelijk te dragen.

Tegen onbevoegde aanraking is hij door een eigen 
signaal beschermd. Omdat hij geen haarkleed nodig 
heeft, is het schedeldak voor advertenties beschikbaar.
Wie verstandig is en zonder vooroordelen, kan door 
overname van een geschikte bedrijfsadvertentie makke-
lijk de kosten van een k.k. eruit halen, ja zelfs meer, door 
de k.k. is het mogelijk om op deze wijze veel makkelijker 
aan geld te komen dan door de natuurlijke kop.

Christian Morgenstern (1871-1914) vertaling 
M. Wodowoz-de Boon

Uit het Leidsch Dagblad 24 februari 2017
 

‘Zelfstandig rijdende auto is als het menselijk 
lichaam’
Stel je de zelfrijdende auto voor als het menselijk 
lichaam, zegt Ford. Hoe kunnen we met hedendaagse 
(en toekomstige) technologie de meest ingewikkelde 
en miraculeuze uitvindingen aller tijden – de mens- 
imiteren?
Geavanceerde computerprogramma’s (algoritmes) doen 
dienst als hersenen en moeten autonome auto’s bewust 
maken van hun omgeving en wel zo dat ze niéts over het 
hoofd zien. Dat daarbij ook gebruik zal worden gemaakt 
van kunstmatige intelligentie, lijkt onontkoombaar. 
Om dit proces te vervolmaken wordt op grote schaal 
gebruik gemaakt van sensoren, radar en camera’s om de 
menselijke waarneming na te bootsen. De menselijke 
zenuwen zijn in de moderne auto vervangen door een 
flinke set bedrading, die alle benodigde onderdelen aan 
elkaar verbindt en zorgt dat de computer in staat is om 
alles te bedienen. De motor, remmen en stuurinrichting 
staan voor de spieren in het menselijke lichaam en zij 
zorgen samen voor beweging, onder leiding van het 
computerbrein. 

Het hele systeem functioneert omdat het gebouwd is 
op een geavanceerd platform of chassis, als vervanger 
van het menselijk skelet. Als alle puzzelstukjes ten slotte 
in elkaar vallen, staat er een (bijna) perfect werkende, 
zelfrijdende auto met gezond verstand.

Onderzoek naar de effectiviteit van euritmietherapie bij 
hartritmestoornissen

Hartritmestoornissen

Een hartritmestoornis is een terugkerende 
verstoring van het hartritme. Het hart slaat dan te 
snel, te langzaam of onregelmatig. 
Hartritmestoornissen kunnen verschillende 
oorzaken  hebben. Klachten die voorkomen bij 
hartritmestoornissen zijn:
*hartkloppingen
*een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst
*zweten
*misselijkheid
*een licht gevoel in het hoofd
*een onprettig, angstig of benauwd gevoel
(www.hartstichting.nl/hartziekten/hartritmestoor-
nissen)

Onderzoek naar euritmietherapie

Uit ervaring van therapeuten blijkt dat er sterke 
aanwijzingen zijn dat door euritmietherapie de 
klachten van hartritmestoornissen sterk kunnen 
verminderen. Het ontbreekt tot nu toe echter aan 
wetenschappelijk bewijs. Onder supervisie van 
het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg 
start daarom binnenkort een eerste onderzoek 
naar de effectiviteit van euritmietherapie bij 
hartritmestoornissen.

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
zogenaamde ‘Case Reports’ 
(zie www.care-statement.org), een wetenschap-
pelijke methode om individuele therapietrajecten 
van cliënten methodisch te documenteren en in 
kaart te brengen. Door een analyse van een reeks 
Case Reports wordt een eerste stap gezet in het 
inzichtelijk maken of de euritmie-interventie 
significant bijdraagt aan de verbetering van de 
klachten.

De onderzoeksgroep bestaat uit euritmie-
therapeuten die aangesloten zijn bij de 
Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie. 
(www.euritmietherapie.nl). Het onderzoek is  
in voorbereiding en zal in de loop van 2017 
starten. Heeft u deze klachten en interesse in 
behandeling met euritmietherapie: neem dan 
contact op met 

Manja Wodowoz-de Boon, 
euritmietherapeut verbonden aan het ATL,
Tel 071 513 52 90 of 06 83 97 11 48
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Nu schrijf je met pen of potlood op een apart vel papier 
wat je taken en plichten zijn. Je beschrijft letterlijk 
waarmee je de dag vult. Bijvoorbeeld: 8 uur werken of 
mantelzorg, huishouden, boodschappen, klussen voor 
anderen, zorg voor kinderen, voorlezen op school, clubs, 
hobby's, sport, enz.
Wanneer je alles hebt beschreven en daar ook de tijd die 
het duurt hebt bijgezet, laat je dit even bezinken. 

Dan kijk je weer naar je boom en je probeert je voor te stellen dat de boom 
een paar jaar verder is in zijn ontwikkeling. De boom is gegroeid. Heeft de 
boom voldoende ruimte voor de takken om zich goed te kunnen 
ontwikkelen? Kunnen er nu misschien wat takken gesnoeid worden zodat de 
boom later meer lucht en ruimte heeft en daardoor beter kan groeien? Deze 
takken mag je met kneedgum weghalen.

En als je kijkt naar je lijstje met taken en plichten? En je 
probeert je voor te stellen dat je een paar jaar verder 
bent, heb je je dan voldoende kunnen ontwikkelen? 
Mogen er van jouw lijstje nu ook wat taken en plichten 
weggehaald worden? Zodat er voor jou ruimte ontstaat 
om je te kunnen ontwikkelen. En hoe voelt dat voor jou?

Tenslotte krijgt de boom kleur met pastelkrijt. Er komt blad aan de boom 
en hij krijgt een vruchtbare grond. Ook de achtergrond geef je kleur.  
Er is een krachtige boom ontstaan, klaar voor de toekomst.

Meer informatie over kunstzinnige therapie vind je op www.atl-leiden.nl.

ik zal een boom zijn
en ik zal de vogel zijn die in me nestelt

ik zal de grond zijn waar de boom in wortelt
waar de vogel woont ik zal de wind zijn en 

grond en boom en vogel eindeloos strelen en
onder de boom zal ik de mens zijn die 

dit dromend zal bestaan

J.C. van Schagen

Zelfregie in de kunstzinnige therapie

Hilde Jansen-van Gijlswijk, kunstzinnig therapeut

Er zijn meerdere kunstzinnige oefeningen die kunnen 
bijgedragen aan meer zelfregie. Eén daarvan wil ik hier 
graag uitlichten: de snoei-groei oefening.

Met deze oefening word je bewust van de ruimte die 
je inneemt, wat je nodig hebt om jezelf te kunnen 
blijven ontwikkelen, welke taken en plichten je met je 
meedraagt, en wat je eventueel zelf kunt veranderen.

Benodigdheden: A3-papier, schildertape, houtskool, 
pastelkrijt, kneedgum, pen of potlood.

Ga op een plek staan waar je genoeg ruimte hebt. Sluit je 
ogen. Voel hoe je voeten op de grond staan en probeer 
te ontspannen. Wees bewust van je ademhaling. Je 
hoeft je ademhaling niet te veranderen. Word bewust 
van de ruimte om je heen. Beweeg je armen voor je, 
naast je, boven je en achter je. Hoeveel ruimte heb je 
nodig? Dit is je vrije ruimte.

Plak je papier vast 
met schildertape. 
Teken met houtskool 
een horizontale lijn 
onderaan je papier. 
Dit is de grond 
waarop je staat.
Teken een verticale 
lijn. Dit ben jij.

Teken de ruimte die je 
nodig hebt rondom de 
lijnen. Zo ontstaat er een 
ei-vorm op het papier.

Trek lijnen vanaf de 
onderkant van je papier, 
door het midden naar 
boven. Let erop dat de 
lijnen niet buiten het ‘ei’ 
komen. Steeds één lijn 
die afwisselend links-
onder, middenonder 
of rechtsonder begint. 
Stop wanneer je boom 
voor je gevoel klaar is.

➀

➁

➂

➃

➄
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Zaadvaste rassen bestaan al zolang er landbouw 
bestaat, de voortplantingscyclus kan eindeloos worden 
voort gezet. Er is in de tijd een enorme diversiteit 
ontstaan omdat boeren deze rassen steeds verder 
gingen ontwikkelen en eigen zaaizaden steeds opnieuw 
konden gebruiken. Er zijn plekken op de wereld waar 
dit nog steeds gaande is. In onze streken van moderne 
landbouw zijn deze traditionele rassen door de moderne 
landbouw in hoge mate verdrongen door de genoemde 
F1-hybride rassen. Hierdoor is ongeveer 75% van de 
rassen verloren gegaan. Citaat van Paul Doesburg (uit het 
boek Barstensvol Leven) ‘het is goed om te beseffen dat 
in onze tijd bijna alle groenten, zowel die van biologi-
sche, en in mindere mate ook die van de biodynamische 
landbouw hybride zaad als oorsprong hebben. Vaak 
omdat er (nog) geen zaadvaste rassen beschikbaar 
zijn met evenredige opbrengsten en omdat de handel 
soms te rigide eisen stelt aan uniformiteit waaraan nu 
alleen hybriden voldoen’. Paul Doesburg strijdt voor het 
behoud van zaadvaste rassen, zie ook zijn website
www.degroenenhof.nl

Ik vind het heel kwalijk dat wij, consumenten ons zorgen 
moeten maken over de kwaliteit van ons voedsel, niet 
alleen wat de teeltwijze en hoeveelheid gebruikt gif 
betreft, maar dus ook nog over de kwaliteit van het zaad 
wat gebruikt is.

Hoe kunnen we zelfregie ervaren bij de keuze van onze  
voeding, enkele tips:

Kijk eens op www.slowfood.nl 
Kijk eens op www.velt-nederland.nl voor gezond 
moestuinieren 

Bij de keuze van je voeding proberen na te gaan wat de 
oorsprong is hiervan of leuker nog ga naar de boerderij 
waar het vandaan komt, zie www.lekkernaardeboer.nl 
Door een Groentepakket te nemen van de Kievit, zie 
www.kievitamines.nl 

Bron: Barstensvol leven – een pleidooi voor vitale 
voeding door Petra Essink en Peter van Doesburg

Voedingsindustrie of natuurvoeding

Judy van den Berg, diëtist

Wij worden meer en meer geconfronteerd met de 
gevolgen van de industriële revolutie op ons voedings-
patroon en hoever we hierdoor zijn komen af te staan 
van de natuur. Ik was al vanaf (en door!!) mijn opleiding 
voor diëtist in 1980 ervan overtuigd dat wij ons op een 
natuurlijke manier dienen te voeden. Geraffineerde 
suiker voorschrijven om aan te komen in gewicht stond 
en staat heel ver van mijn overtuigingen af. Natuurlijke 
oliën en vetten tot margarine maken, ik ging mij in dat 
proces verdiepen en kwam erachter dat de productie 
van margarine het natuurlijke vernietigt en voor mij is het 
hierdoor geen voeding meer. In mijn spreekuren vind ik 
het altijd leuk om te vertellen dat een familielid van mij 
in de voedingsindustrie werkt en dat zij en haar collega’s 
nooit de margarine eten uit hun eigen fabriek. Omdat 
zij het productieproces kennen kiezen zij massaal voor 
roomboter.

In de voedingsindustrie wordt veel gebruik gemaakt van 
automatisering. Of het nu gaat om computergestuurde 
klimaatbeheersing in landbouwkassen of bewerking 
van voeding in fabrieken. Etiketten en verpakkingen uit 
de voedingsindustrie moeten ons doen geloven dat er 
heel veel gezond makende stoffen in dat product zitten. 
Meer dan ooit moeten wij zelf nagaan wat er werkelijk 
invoedingsmiddelen zit aan gewenste en ongewenste 
stoffen.
Ik schreef in een eerdere nieuwsbrief (themanummer 
voeding deel 1) al over ons dagelijks brood. In die 
nieuwsbrief schreef ik over de graanveredeling en gluten, 
tevens over het bakproces van brood en de effecten 
hiervan  op onze spijsvertering.

Deze nieuwsbrief wil ik nogmaals iets over granen 
schrijven, maar dan eigenlijk nog verder terug naar de 
oorsprong van de graankorrel en de gevolgen van de 
industrie op deze oorspronkelijke  graankorrel.

Granen zien wij vanuit de antroposofie als een belangrijk 
basisvoedingsmiddel voor de mens, mits het van goede 
oorspronkelijke zaden is gekweekt. Veel kracht- en 
voedingsstoffen uit de aarde en veel warmte- en 
lichtkrachten uit de kosmos zijn in de graankorrel 
opgeslagen. Als wij het graan goed bereiden komen al 
deze krachten vrij en dat maakt ons gezond!!

Er zijn tegenwoordig verschillende typen zaadrassen, 
namelijk de zaadvaste rassen en hybriderassen. 
Zaadvaste rassen komen voort uit duizenden jaren 
landbouwgeschiedenis en bezitten de belangrijke 
eigenschap om steeds per plant weer tot vruchtbaar 
zaad te komen voor de volgende generatie planten. 
Hybriderassen ontstaan door een kruising tussen twee 
inteeltlijnen waardoor de plant geen vruchtbaar zaad 
kan vormen. De gevolgen hiervan op onze gezondheid 
kennen wij volgens natuurlijke zaad-kenners onvol-
doende. De boer moet dus elk jaar nieuw zaad kopen. 

Dat een oorspronkelijk zaadvast komkommerzaadje rijk is 
aan levenskrachten maakt de volgende 
komkommerproef wel duidelijk:

De hybride- en zaadvaste komkommers werden in dezelfde 
kas geteeld op biodynamische wijze. Vervolgens werden de 
komkommers in plakjes gesneden en in een bepaalde ruimte 
bewaard. Na 23 dagen waren de schijfjes van de zaadvaste 
komkommer weer aan elkaar gegroeid en de schijfjes van de 
hybride komkommer waren verrot.



N I E U W S B R I E F  AT L  & V OA G  /  A P R I L  2017      2322       N I E U W S B R I E F  AT L  & V O A G  A P R I L  2017

Dan komen we weer terug bij de automatisering, 
automatisering geeft ons in principe de mogelijkheid 
om vanuit ons menszijn, naar vrije keuze te creëren wat 
wij zinvol, mooi etc. vinden, in de tijd die ons dat geeft. 
Maar als de automatisering of beter de kunstmatige 
intelligentie ons gaat bepalen, raken we juist die vrijheid 
en dat vermogen tot scheppen kwijt.

Als we ‘vergeten’ dat we een menselijk individu zijn door 
onze begrenzing, waardoor er binnenruimte, innerlijke 
ruimte is en we daar geen verbinding mee behouden, 
dan verliezen we ons individuele mens zijn, ons 
scheppende mens-zijn.

Hieruit kunnen we zien dat automatisering ons de kans 
tot mens-zijn geeft maar als dat zonder bewustzijn is 
over het feit dat wij mens zijn, ontneemt het ons ons 
mens-zijn.Als we de, door de automatisering geschonken 
tijd, met bewustzijn vanuit ons ik besteden, dan kunnen 
wij ons mens-zijn steeds meer tot schepping brengen, 
maar als we de automatisering het laten bepalen, als we 
er slaaf van worden, raken wij ons mens-zijn juist kwijt.

Dus het contact maken met, het tijd geven aan, ons ik, 
onze binnenruimte, is een noodzakelijke voorwaarde 
om het geschenk van tijd, dat de automatisering ons 
kan geven, te ontvangen. Anders is de kans groot dat de 
automatisering ons het tegengestelde geeft, namelijk 
ont-ikking. Dan worden we er slaaf van in plaats van dat 
het ons mogelijkheden geeft.

Mediatie is daar een goede hulp in, het geeft ons de 
mogelijkheid, de tijd die ons geschonken wordt in te 
zetten voor ons ik, onze binnenruimte, zodat we ons 
mens-zijn meer kunnen verwerkelijken.

De zegen en het gevaar van automatisering 
voor de mens.

Jacqueline Gerbrands, psycholoog

Als we ons een beeld maken van bijvoorbeeld de 
lopende band en de arbeid die dat vraagt (de voort-
durend dode eenzijdige handeling). Dan komt terecht 
een beeld van zegen op, dat het herhalen van dezelfde 
handeling de hele dag, niet meer nodig is. Dichter bij 
huis zit ons huiselijk leven vol met apparaten die ons 
zware of misschien vervelende handelingen uit handen 
nemen. Denk aan de wasmachine, mixer, stofzuiger. Als 
we alles met de hand zouden moeten doen, zou dat op 
zijn minst veel meer tijd kosten.

Mede dankzij de automatisering kunnen we zeggen dat 
we meer ‘tijd’ hebben gekregen. We hoeven niet meer 
alle tijd te stoppen in het moeten kunnen leven. We 
hebben meer “vrije” tijd. Dat is een zegen, of beter, dat 
geeft de kans op vrijheid voor de mens in zijn ontwikke-
ling. Het geeft de kans om in een leven dingen te doen 
die niet door de noodzaak om te overleven gebonden 
zijn. Maar werkelijk “vrij” zijn en dus scheppend kunnen 
zijn vanuit het wezen van een individuele mens. Het is 
aan de individuele mens om die tijd te gebruiken naar 
eigen goeddunken.

Tegelijkertijd zien we, zeker het laatste decennium, heel 
duidelijk een gevaar in die ontwikkeling met name op 
het gebied van de computers en de innovaties ervan.
Er is daar een tegengestelde ontwikkeling te ontdekken, 
er komt juist steeds minder verschil tussen vrije tijd 
en werktijd. De mobiele telefoon maakt dat we altijd 
bereikbaar kunnen zijn, de laptops en tablets en “the 
Cloud” maken dat we ons werk altijd bij ons hebben of 
onze vrienden en familie voortdurend “bij” ons zijn. Er is 
juist een trend bij veel mensen om weinig “stille’ tijd te 
hebben.

Mede als gevolg hiervan zien we in onze maatschappij 
steeds meer mensen met burn out klachten.

Burn out is een toestand waarin iemand zichzelf eigenlijk 
grotendeels is kwijtgeraakt, zowel op energie niveau 
als op ‘ik’ niveau. Dit komt ook steeds meer voor bij 
jonge mensen. Terwijl jonge mensen toch een bron 
van energie kunnen zijn omdat ze nog in de opbouw 
krachten van hun leven staan. In een burn out ben je als 
mens grotendeels je eigen gezonde ritme kwijt geraakt 
en is iemand helemaal in dienst komen te staan van het 
ritme van de ander, het andere of de maatschappij, of in 
de eenzijdigheid van je op hol geslagen wil. 

Dit laat eigenlijk heel “mooi” zien, wat er gebeurt als 
iemand niet meer vanuit zijn eigen ‘ik’ zijn leven leidt 
maar vanuit de buitenwereld of vanuit de eenzijdigheid 
van de ‘wil’. Er ontstaat dan een toestand waarin het 
individu-zijn totaal uit balans is. En er eigenlijk geen 
contact meer is met je eigen bron van denken, voelen en 
willen. Daar is geen contact meer mee. In die toestand 
is dus juist totaal geen vrijheid meer, maar een “in dienst 
van”.

Het mensbeeld volgens Rudolf Steiner laat ons zien 
dat een mens niet alleen een aardewezen is maar van 
oorsprong een wezen dat de mogelijkheid tot creativi-
teit, tot scheppen heeft. De mens kan scheppen, creatief 
zijn doordat hij niet gebonden is aan het fysiek bestaan, 
wel verbonden. Wij kunnen vrijheid nastreven.

Als we naar de natuur kijken, zien we dat daar geen 
vrijheid is maar "bestemdheid". Een boom is een boom 
en ontwikkelt zich afhankelijk van de fysieke omstandig-
heden tot de boom die hij is. Dat geldt ook voor de 
dieren. Een poes is een poes en zal nooit eigenschappen 
van een ander dier gaan ontwikkelen. Maar de mens 
kan “iets nieuws” scheppen door o.a. zijn vermogen tot 
denken.
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Vrije Nederlandse vertaling en bewerking door 
Meta van IJzer Den Haag 2001

“Innigvrij, het eiland in het meer”

door William Butler Yeats

Vaak reis ik in gedachten naar het eiland Innigvrij,

Naar ‘n kleine hut gebouwd daar uit biezen en uit klei,

Met een tuin vol bonenstaken, en ‘n korf voor de honingbij. –

De bijen zoemen gonzend, de bloemen bloeien blij.

Een vredige plek, heel rustig, heel zonnig en beschut;

De krekel zing in de ochtend, de glasvink beschermt mijn hut. –

De nachten geheimzinnig, de dagen vol purpren glans;

Uit sluiers van hoop, heel innig, ontstaat een liefdesdans.

Ik leef daar in gedachten vanuit een bron vol kracht.

’t gekabbel van het water klinkt murmelend en zacht.-

Waar ik ook ga en sta daar, het water ruist dag en nacht;

‘t Baant zingend zich een weg naar ’t zingen van mijn hart.

Gedichten en spraaktherapie innerlijke ruimte

Mirthe Duindam, spraaktherapeut

“The Lake Isle of Innisfree”

  by William Butler Yeats

I will arise and go now, and go to Innisfree,

And a small cabin build there, of clay and wattles made:

Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee; 

And live alone in the bee-loud glade.

And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow,

Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings;

There midnight’s all a glimmer, and noon a purple glow,

And evening full of the linnet’s wings.

I will arise and go now, for always night and day

I hear lake water lapping with low sounds by the shore;

While I stand on the roadway, or on the pavements grey,

I hear it in the deep heart’s core.
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Hoe heerlijk zou het zijn om ons af en toe naar zo’n plek 
in onszelf te kunnen verplaatsen en deze sfeer mee 
te kunnen nemen in het dagelijks leven. Even uit alle 
hectiek van de dag weg en ons terugtrekken uit alles wat 
van buitenaf ons leven bepaalt. Het is een meditatieve 
sfeer die uit dit gedicht spreekt. Het je werkelijk met zo’n 
tekst verbinden kan je in die sfeer en stemming brengen. 
Hoe mooi zou het zijn om die innerlijke rust en vrijheid te 
kunnen ervaren en van daaruit keuzes te kunnen maken. 
Het vergt een eigen besluit om die innerlijke weg te 
gaan.

Deze nieuwsbrief met het thema digitalisering en zelf-
sturing gaat over hoe hiermee een goede verhouding 
te hebben of krijgen.De automatisering moet ervoor 
zorgen dat je tijd overhoudt om in het leven zelf te 
kunnen stappen en kan daardoor een hulp zijn om de 
overgebleven vrije tijd te benutten voor de levende en 
spirituele werkelijkheid en je daarmee te verbinden. 

De aanzuigende werking van de (social) media wil ons 
echter steeds uit die levende werkelijkheid halen en laten 
lijken alsof alle informatie die hij geeft de enige werkelijk-
heid is. Hoe verleidelijk is het om steeds weer even te 
kijken of er berichtjes zijn op je telefoon en het gevoel 
te hebben snel te moeten reageren. Of om steeds van 
alles op te willen zoeken op het internet. Vaak is het voor 
jezelf een vorm van passief vermaak (entertainment) en 
daar is op zich soms niets mis mee. Het geeft een vorm 
van voldoening. Het is wel goed om jezelf af en toe af te 
vragen wat je met al die informatie doet en of de inhoud 
van je berichtjes niet vaak vrij oppervlakkige reacties 
zijn waar je beter eerst wat kritischer over had kunnen 
nadenken. We worden steeds internetafhankelijker. Het 
is bekend dat steeds meer mensen door de verslavende 
tendens van het mediagebruik gespannen raken, zich 
onrustig en moe voelen. Het pleegt een aanslag op je 
energie en soms je nachtrust.

De vraag is hoe je meer in evenwicht kunt zijn door 
bijvoorbeeld tijd voor jezelf te maken, je innerlijke ruimte 
te verzorgen en hoe je in verbinding kunt blijven met 
het leven en het levende zelf. Als je in balans bent, heb je 
meer kracht om je tijd effectief te besteden. Dat vraagt 

vaak om een innerlijk besluit om je innerlijke weerstand 
te overwinnen door actief te willen werken aan jezelf 
en het zoeken naar manieren om je energie weer op 
te laden door middel van bijvoorbeeld bewegen in de 
natuur, kunst, meditatie, spiritualiteit. Een eerste stap is 
voor jezelf de volgende vragen te beantwoorden: Waar 
kun je warm voor lopen, wat geeft je energie?

De verschillende therapieën, die op het ATL gegeven 
worden, als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, 
zijn erop gericht om juist deze levenskrachten / energie 
weer aan te spreken en te versterken. Om beter bij jezelf 
te komen en je te ondersteunen om te leren je eigen 
regie (weer) ter hand te nemen of beter nog je eigen 
regie te blijven controleren en sturen.

In de spraaktherapie gebeurt dit door je actief en met 
aandacht al sprekend te verbinden met de (spirituele) 
energie en krachten van de verschillende klanken en 
andere elementen van de taal, zoals verschillende ritmes, 
die een tot rust brengende werking en een ruimte 
scheppende werking hebben. De werking hiervan is 
direct merkbaar. Het geeft je de mogelijkheid om aan 
jezelf te werken en je doet het helemaal zelf. Dat geeft 
voldoening en brengt je in je innerlijke rust en versterkt 
je innerlijke kracht.  Door zelf de regie weer te nemen 
kun je je internetgebruik effectiever maken. De extra 
beschikbare tijd kan je gebruiken om je bijvoorbeeld 
open te stellen voor de werking van de natuur. Dat kan 
bijvoorbeeld al als je op straat naar een boom kijkt. 
Je kan jezelf afvragen welke bomen je passeert op je 
dagelijkse route naar je werk, winkels of onderweg 
naar vrienden. En hoe die bomen er enige tijd geleden 
uitzagen in een ander seizoen. Zo is er altijd wel iets 
moois te ontdekken, waar je anders misschien aan 
voorbij zou gaan. Zeker in deze tijd van de lente is er veel 
te zien en te beleven waar je weer energie van krijgt.

Wat ik zo mooi vind aan dit prachtige gedicht van Yeats 
is de eenvoud en duidelijkheid en daarnaast de diepzin-
nigheid ervan. De eerste strofe vertelt ons dat hij naar 
een eiland wil gaan en dat hij zich kan  voorstellen hoe 
het daar zal zijn. Hij vertelt over zijn fysieke behoeften 
voor voedsel en onderdak.

De tweede strofe gaat over zijn geestelijke behoeften. 
Wat hij het meest nodig heeft is vrede.De laatste strofe 
beschrijft zijn bedoeling om te vertrekken voor altijd, 
hij hoort het water kabbelen en, verrassend, hij blijft de 

geluiden van het eiland horen wanneer hij in de stad is 
(in de engelse tekst). We krijgen het gevoel dat Innisfree 
een innige, vredige plek is die we dragen in ons hart.

Zo op het eerste gezicht kan het lijken of Yeats een 
ideaalbeeld schept van een eiland waar het heerlijk is 
om te vertoeven. Gaandeweg het gedicht krijg je steeds 
meer het gevoel dat het geheel zich innerlijk afspeelt. 
Dat hij in zichzelf een plek probeert te creëren waar hij in 
licht, vrede en liefde kan zijn en waar hij altijd weer naar 
kan terugkeren.



N I E U W S B R I E F  AT L  & V OA G  /  A P R I L  2017      2928       N I E U W S B R I E F  AT L  & V O A G  A P R I L  2017

het algemeen of nieuwsgierigheid zijn goede 
redenen om mee te doen. De effecten van de 
training zijn divers. Bijvoorbeeld beter kunnen 
slapen, zelf meer rust kunnen vinden of beter met 
mensen om kunnen gaan. Feedback van eerdere 
deelnemers is dat ze op een prettiger, meer 
ontspannen en verfriste manier met onplezierige 
situaties om kunnen gaan en zich er minder snel 
door laten meeslepen. Ook geven zij aan dat ze 
meer tot rust kunnen komen, beter om kunnen 
gaan met de vermoeiende prikkels van buitenaf 
en zich beter kunnen concentreren. Daarnaast is 
het vertrouwen in zichzelf en in het leven 
gegroeid.  

Praktische informatie
Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 8
Kosten: € 140,00 (dit is inclusief materialen). Er is 
geen vergoeding mogelijk vanuit de (aanvullende) 
ziektekostenverzekering. Als patiënt van het ATL 
kunt u een beroep doen op het solidariteitsfonds 
als de kosten een belemmering zijn om deel te 
kunnen nemen.

Verwijzing: De huisarts of een andere therapeut 
kan u attenderen op deze cursus, maar u kunt 
zich natuurlijk ook op eigen initiatief aanmelden.

Tijd en plaats: Voor deelname aan de cursushoudt 
de cursusleider een individuele intake om kennis 
te maken en om te bespreken of de cursus past 
bij de verwachting die de belangstellende ervan 
heeft. Deze vindt plaats op vrijdagochtend 21 
april of telefonisch. De bijeenkomsten zijn 
wekelijks op vrijdagochtenden van 9.30 tot 10.45 
uur op het ATL. De cursus is 7x, en start op 12 
mei. Volgende data zijn 19 en 26 mei en 2, 9, 16 
en 23 juni.

Opgave
U kunt zich aanmelden bij Leontine Rodewijk
Telefoon: 06 25 33 66 93
E-mail: info@spiegelbeeldinkunst.nl
Heeft u wel belangstelling, maar kunt u er deze 
trainingscyclus niet bij zijn, laat het ons dan 
weten. Bij voldoende belangstelling starten we zo 
mogelijk een nieuwe training.

Begeleiding 
Leontine Rodewijk, kunstzinnig therapeut en 
EssentieCoach® www.spiegelbeeldinkunst.nl
Locatie: Gezondheidscentrum ATL
Rijn en Schiekade 13
2311 AK Leiden
www. atl-leiden.nl

HOE KRIJG IK REGIE OVER MIJN LEVEN?
Praktische oefeningen voor grip op het dagelijks leven  
in de cursus levensregie.

Balans 
Hoe krijg ik meer regie over mijn leven? Dat is 
de insteek voor de cursus levensregie die het ATL 
voor de tweede keer zal geven. Het doel van 
deze training is dat de cursist bewuster wordt van 
de instrumenten die hij of zij tot de beschikking 
heeft om de eigen regie en balans beter te 
bewaren. 
 
Opzet training 
Tijdens de bijeenkomsten staan zes concrete 
opdrachten centraal die de cursist duidelijker 
maken hoe het zit met de eigen gedachten, 
gevoelens en dat wat diegene doet. De 
oefeningen zijn op basis van “Het zesvoudige 
pad” een boekje van Joop van Dam. Door deze 
oefeningen kan de cursist (weer) meer regie 
krijgen over zichzelf. De cursus heeft een redelijk 
vaste opbouw waarin ontspanning, kunstzinnig 
werken en een korte theoretische uitleg over 
de oefening aan bod komen. Hierdoor ontstaat 
een prettige mix tussen theorie en ervaring. Bij 
deze cursus hoort wel wat huiswerk , maar dat is 
maximaal een kwartier per dag en het kan vaak 
tijdens de gewone dingen worden gedaan. Door 
de oefeningen mee naar huis te nemen krijgt de 
deelnemer een beter beeld van de regie over 
zichzelf in het dagelijks leven. 
 
Inzicht door kleine dingen 
“Deze cursus geef ik inmiddels een paar jaar en 
ik vind hem nog steeds wonderbaarlijk”, zegt 
Leontine Rodewijk. “Als het de cursist enigzins 
lukt om het huiswerk te doen, dan is de kans 
groot dat hij op een verfriste manier naar zichzelf 
kan gaan kijken, gewoonten kan verandern en 
meer regie kan ervaren. 

 
Het inzicht komt vaak door kleine dingen, maar 
met groots effect. Ook de omgeving profiteert 
vaak mee van deze cursus. Gesprekken met 
partners of kinderen kunnen ineens heel anders 
worden.”  
 
Redenen om mee te doen 
Redenen om aan deze cursus mee te doen zijn 
divers. Veel mensen hebben het gevoel geleefd te 
worden door de waan van de dag. Het is thuis 
druk en op het werk verandert er van alles. Daarbij 
komen ook nog de gedachten die kunnen 
bewegen als eb en vloed. Ook door ingeslepen 
reactiepatronen en gewoontes kan het soms de 
vraag zijn waar u nog eigen regie over hebt. 
Sommige cursisten lopen tegen bepaalde dingen 
aan in hun leven, zoals onvrede met werk of 
relaties, willen van sommige gewoontes af of meer 
stilte in hun hoofd. Maar ook zelfontwikkeling in 
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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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minimaal € 45
streefbedrag € 55
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Vereniging 

Ondersteuning

Antroposofische

Geneeskunde

De Vereniging Ondersteuning Antroposofische 
Geneeskunde (VOAG) wordt gevormd door patiënten 
van het Antroposofisch Therapeuticum, Rijn en 
Schiekade 13 en 16 te Leiden en stelt zich ten doel de 
inkomsten die voortkomen uit het lidmaatschap van de 
vereniging te gebruiken voor:

• het verzorgen van de Nieuwsbrief en rondschrijven
• cursussen en lezingen
• informatiebijeenkomsten voor nieuwe patiënten
• informatie, boeken en seizoenentafel in de 
 wachtkamers
• ondersteuning Antroposofische (Zorg)instellingen
• ondersteuning van het kinderspreekuur 
• ondersteuning particuliere therapiekosten

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

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

Twee acceptgirokaarten
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 betalings-
verzoek per brief. Wij hopen vanaf midden 2017 met een 
andere eenvoudiger betalingswijze te kunnen werken.

Het betalingsverzoek heeft betrekking op het vrij willige 
lidmaatschap van de Vereniging Ondersteuning 
Antroposofische Geneeskunde en op een vrijwillige 
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 solida-
riteitsfonds willen schenken. Verenigingsjaar 2017 loopt 
van 1-1-2017 tot en met 31-12-2017. Het verenigingsjaar 
loopt gelijk met het kalenderjaar en dient bij voorkeur 
in de eerste maanden van het verenigingsjaar vooruit 
betaald te worden.

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

Om een verzoek in te kunnen dienen, moet u wel lid 
zijn van de Vereniging Ondersteuning Antroposofische 
Geneeskunde. Uw gift stelt andere patiënten in staat om 
antroposofische therapieën te kunnen volgen.

De patiëntenvereniging vindt het solidariteitsfonds één 
van haar belangrijkste taken, daarom wil de patiënten-
vereniging u dan ook van harte aanmoedigen een 
schenkbijdrage in het solidariteitsfonds te storten.
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