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Voorwoord

Tromp de Vries, voorzitter VOAG

Op weg naar de aarde*

Antroposofie gaat over de mens, waarbij steeds  
benadrukt wordt dat het kennen van het wezen van de 
mens belangrijk is. Het zijn de oude inwijdingswoorden: 
"Mens ken uzelf", die op een nieuwe manier werkzaam 
moeten worden. Het antroposofische mensbeeld, 
lichaam, ziel en geest, speelt daarbij een belangrijke 
rol. Het gaat altijd over de "gehele" mens en niet alleen 
over zijn fysieke verschijning. Dat specifieke mensbeeld 
vindt u in deze nieuwsbrief terug in de diverse bijdragen 
die gaan over geboorte, warmte en geborgenheid. 
Op verschillende manieren en vanuit een verschillend 
perspectief wordt ons informatie gegeven over de 
"gehele" mens. Onderwerpen die belangrijk zijn voor alle 
mensen.
Wij zijn blij dat wij Maria Bom van "Kraamzorg Geborgen 
Verzorgen", bereid hebben gevonden om een lezing 
over dit onderwerp te houden op 24 januari 2018. 
U vindt verdere informatie over deze lezing in deze 
nieuwsbrief.
Wij zijn geneigd om vooruit te kijken. De geboorte van 
iets nieuws, hoe zal dat gaan, hoe gaan wij er mee om? 
Dat zijn heel natuurlijke vragen. Minder voor de hand zijn 
vragen als: wat ligt er voor de geboorte, wat brengt dit 
kind mee? Dan is de geboorte eigenlijk een mysterie van 
de overgang, van het geestelijke naar het aards fysieke. 
Hoe mysterieus is dat? Wat kunnen wij daarover weten? 
En: werkt dat voorgeboortelijke ook door in het nieuwe 
leven? De kersttijd is, naast gezelligheid en samenzijn, 
vooral een periode waar het mysterie van de geboorte 
centraal staat. Waar mensen voelen dat er iets bijzonders 
wordt herdacht dat doorwerkt in onze tijd.
 
Ik wens u namens de VOAG een goede kersttijd en een 
gezond Nieuwjaar toe. 
 

*  Een bijzonder boekje over het thema van deze  
nieuwsbrief, dat helaas alleen nog 2e hands verkrijgbaar is.
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Mededelingen vanuit de praktijkorganisatie  

Petra Alkema – de Jong, praktijkmanager

NHG praktijkaccreditering
Half augustus zijn wij weer door een NPA-auditeur 
bezocht en naar aanleiding van haar bezoek zijn onze 
beide huisartsenpraktijken weer NHG-geaccrediteerd. 
Dit betekent dat wij voldoen aan een groot pakket van 
eisen en voorwaarden met betrekking tot geleverde 
zorg, hygiëne, praktijkorganisatie, personeelsbeleid en 
omgang met patiënten.

Praktijkpanden
Afgelopen zomer zijn er werkzaamheden aan onze 
praktijkpanden uitgevoerd. Het houtwerk aan de 
buitenkant is geschilderd en diverse andere ruimtes zijn 
voorzien van nieuw meubilair en hebben een andere 
indeling gekregen. Zo heeft de wachtkamer van Rijn 
en Schiekade 16 een facelift gekregen; de muren zijn 
opnieuw geglaceerd, er zijn nieuwe stoelen geplaatst 
en voor de kinderen is er een speciaal hoekje gecreëerd. 
Daarnaast bevindt de seizoenentafel zich nu bij het raam 
en zijn er folderrekken in de gang gemaakt, waardoor 
de grote tafel en kast uit de wachtkamer overbodig zijn 
geworden en de wachtkamer ruimer en lichter is.  
Wij hebben al veel positieve reacties van patiënten op 
deze veranderingen gehad.  

In de wachtkamer van Rijn en Schiekade 13 is ook een 
deel van het meubilair vervangen en is er een apart 
kinderhoekje gekomen. Tevens is er een nieuw folderrek 
in de gang geplaatst. Op korte termijn zal er een  
monitor in deze wachtkamer worden geplaatst waarop  
informatie voor de wachtende patiënt zal worden 
vermeld.
Het oude meubilair is overigens grotendeels in de 
spreekkamers en kunstzinnige therapieruimte op 
de zolder van Rijn en Schiekade 16 hergebruikt ter 
vervanging van ander zaken die niet meer voldeden of 
te oud waren.
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Nieuwe website
Het ATL heeft een nieuwe website. Wij nodigen u uit om 
op www.atl-leiden.nl in te loggen en de informatie over 
ons gezondheidscentrum en de patiëntenvereniging 
VOAG  te bekijken. Ook is het nu mogelijk om als patiënt 
herhalingsrecepten aan te vragen en afspraken in te 
plannen via de website. 

Hiervoor moet u een account aanmaken, op de website 
staan instructies hoe een en ander in zijn werk gaat.

Afspraak in de huisartsenpraktijk;  
bij wie kom ik terecht?
In onze huisartsenpraktijken zijn ondertussen diverse 
artsen en ondersteunende medewerkers zoals
de POH-s en POH-GGZ werkzaam. Deze praktijken 
zijn opleidingspraktijken en de artsen in opleiding en 
waarnemers voeren een groot deel van het huisartsen-
werk uit voor de praktijkhouders Bart Janssen en Harco 
Alkema. 
Als antroposofisch centrum vinden wij het belangrijk 
dat jonge artsen (en ook assistentes en therapeuten) 
kennismaken met ons gezondheidscentrum. Daarnaast 
hebben de huisartsen regelmatig verplichte na- en 
bijscholingsactiviteiten waardoor waarnemers niet meer 
weg te denken zijn uit onze praktijken. Als u dus op korte 
termijn een afspraak met een huisarts wilt maken, dan 
zult u niet automatisch bij uw eigen 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 betekent dat, dat u akkoord 
gaat met de uitwisseling van uw belangrijke medische 
gegevens met de dokterspost of de EHBO. Bedoeling
hiervan is dat in geval van nood op een veilige en 
verantwoorde wijze medicatie kan worden voorge-
schreven die niet “ bijt” met belangrijke aandoeningen 
of allergieën. U kunt via www.ikgeeftoestemming.nl uw 
beslissing kenbaar maken. Ons advies is deze toestem-
ming te geven.

Een spirituele kijk op warmte

Harco Alkema, huisarts

In den beginne was het woord, volgens het evangelie 
van Johannes. Of: In den beginne was er de oerknal, 
volgens het “evangelie” van de wetenschap. Of: In den 
beginne was er de wil, volgens het “evangelie” van 
de antroposofie. Of: In den beginne was er het water 
volgens het “evangelie” van de astronomie. Wie het weet 
mag het zeggen. In ieder geval is het begin een groot 
wonder. Zeker als je het water ziet in haar samenhang 
met de warmte. Want dankzij het water kan de aarde 
best aardig omgaan met de enorme hoeveelheid 
verzengende warmte die de zon afgeeft. Die wordt 
gebufferd in de oceanen en door de koude en warme 
golfstroom over de aarde verdeeld. En de draaiing van 
de aarde zorgt voor een ritmisch opwarmen en weer 
afkoelen daarbij. 
 
Er moet heel veel warmte onttrokken worden aan het 
water wil het ijs worden (40 calorieën per gram water) 
en het kost ook heel veel energie om water te laten 
verdampen (ruim 100 calorieën  per gram water) terwijl 
de calorie gedefinieerd is aan de hoeveelheid warmte 
die nodig is om 1 gram water 1 graad in temperatuur 
te laten stijgen. Het water wil zo lang mogelijk vloeibaar 
blijven om dienstbaar te zijn aan de warmteverdeling. 
Deze grove temperatuurregulatie in de fysieke wereld 
wordt door het levende organisme nog verder verfijnd.  

De bloem opent zich onder invloed van de warmte 
en sluit zich vaak weer als het koud wordt in de nacht. 
Koudbloedige dieren zijn actiever als de temperatuur 
stijgt. Zij zijn nog afhankelijk van de warmte in de om-
geving. Bij de bijen zien we een koudbloedige diersoort 
die toch als volk de kern op een vaste temperatuur kan 
houden, door in de korf dichter op elkaar te gaan zitten 
in de winter en in losser verband te komen in de zomer. 
Bij de bijen vinden we de eerste stap van wat later een 
volledige interne regulatie van de lichaamstemperatuur 
wordt zoals we bij de hogere diersoorten en de mens 
zien. Hierdoor wordt vrijheid ten opzichte van de 

omgeving verworven, een zelden benoemde  
maar enorme stap in de mensheidsontwikkeling.   
Bij de mens zet de verfijning van de regulatie van de 
warmte zich voort in de persoonlijkheid of het Ik of 
het zelf of hoe je de menselijke individualiteit ook wilt 
noemen. Maar hier moeten we zelf aan de slag.  
Zelfsturend optreden in ons eigen enthousiasme, 
ons eigen warm lopen voor idealen. Maar wel met 
beheersing. De mens mag zich niet los laten maken van 
de aarde en zich verliezen in een groots geestelijk ideaal 
met een verschroeiende warmte-impuls. Maar zij moet 
ook boven koel cynisme en materialisme staan.  
Dat is de moderne mens.  

In het Goetheanum staat een houten beeld door Rudolf 
Steiner gemaakt dat in deze zin de moderne mens 
uitbeeldt: De mens die zich krachtig staande moet 
houden tussen idealisme en materialisme .
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Geborgenheid na de geboorte,  
het belang van fysieke geborgenheid

Judy van den Berg, diëtist

Al meer dan 20 jaar heb ik als medewerker van het 
Kinderspreekuur op het ATL te maken met pasgeboren 
baby’s. Ik doe bij 2 weken leeftijd een huisbezoek, zie de 
leefomgeving van de baby en hoe de ouders omgaan 
met de pasgeborene. Fysieke geborgenheid komt zeker 
ter sprake en het kan zijn dat ik een advies geef over een 
slaapplek die meer geborgenheid biedt of aanbeveel om 
de baby  in een doek te wikkelen om goed te kunnen 
slapen.

Mijn eerste vraag op het kinderspreekuur is altijd ‘hoe 
beleeft je kind de dag en de wereld om zich heen’? Om 
een indruk te krijgen van de mate van tevredenheid of 
ontevredenheid. Een kind wat tevreden is, zich vredig 
voelt geeft aan dat het zich ook geborgen voelt.
Een gevoel van geborgenheid is letterlijk een gevoel van 
veilig en zeker voelen. Als een kind zich geborgen voelt 
zie ik een ontspannen en blij kind; er straalt vertrouwen 
in de wereld uit. Deze kinderen gaan ook makkelijk mee 
in het ritme van het gezin.

Heel duidelijk vraagt de ene baby meer bevestiging 
van veilig en zeker voelen ofwel geborgen voelen dan 
de andere baby. Dit vragen komt tot uiting als onrust 
en/of huilen. Natuurlijk kan er ook gehuild worden om 
een natte luier en honger, deze behoeftes vervullen 
geeft ook een gevoel van geborgenheid. Als aan deze 
behoeftes is voldaan en er wordt nog steeds gehuild, 
dan duid ik dat vaak als behoefte aan nabijheid, behoefte 
aan gedragen worden en zeker ook behoefte aan rust 
en beperking van prikkels. Bij het dragen van een baby, 
vooral in de eerste levensweken is er contact met de 
warmte van de ouder en de bekende geluiden van de 
hartslag en darm rommelingen. Deze geluiden stellen 
gerust en als het huilen hiermee stopt is voorzien in 
een behoefte. Heel soms gaan ouders voorbij aan deze 
behoefte van hun baby en zeggen dan dat de kleine 

moet wennen aan het eigen bed en dat dragen doet 
wennen aan een verkeerde gewoonte. Ik geef hierbij 
meestal aan dat een baby tot ongeveer 3 maanden 
bij huilen beter wel getroost kan worden met wat dan 
ook; erna kan geprobeerd worden of  een beetje huilen 
vanzelf overgaat. Natuurlijk is over huilen en het juiste 
doen veel te zeggen en te lezen, daar wil ik in dit artikel 
niet te ver op ingaan.

Bij het aanbieden en verzorgen van fysieke geborgen-
heid van de baby en het kleine kind kunnen de organen 
als darmen, lever en hersenen zich optimaal ontwikkelen. 
Gedurende 7 levensjaren rijpen alle organen nog fysiek 
verder uit en in deze periode zijn goede voeding, ritme, 
liefdevolle verzorging en warmte belangrijke elementen.
Als een klein kind te vroeg wordt aangesproken op het 
denken dan kan dit ten koste gaan van de ontwikkeling 
van de organen. Ik zie en hoor nogal eens dat kleine 
kinderen keuzes krijgen voorgelegd of mee mogen 
bepalen wat er gebeurt; dit is zonde van de energie, 
want kiezen en meedenken is nog geen vaardigheid 
van het kleine kind. Een lijf in ontwikkeling kost heel veel 
energie.

Het is mooi om te zien en goed om te realiseren dat 
wollen kleding en andere natuurlijke materialen zo 
behulpzaam kunnen zijn bij de ontwikkeling van het 
fysieke lichaam in de eerste 7 jaar. Warmte ontspant het 
lijf en maakt het kleine kind rustig, het kan de wereld 
beschouwen vanuit een warme comfortabele omhul-
ling. Kinderen die te koud gekleed zijn kunnen onrustig 
zijn en daardoor overprikkeld raken. De prikkels uit de 
omgeving komen bij een ontspannen goed doorwarmd 
kind ook minder hard binnen omdat het kind in  
de basis meer ontspannen kan zijn. Ouders die kiezen  
voor wollen kleding vertellen vaak dat het goed  
werkt tegen verkoudheid en dat is ook wel logisch; 

Verwachting,  geboorte  
en de feesten van het najaar

Bart Janssen, huisarts

Het najaar is een tijd van inkeer, verdieping en verwach-
ting. Met de feesten van het najaar wordt vorm gegeven 
aan het gevoel van verinnerlijking en verdieping. 
Beelden laten deze menselijke processen zien.
Zo begint de herfst met het feest van Michael in sep-
tember. Michael toont ons de moed en de weerbaarheid 
waarmee we de neergaande beweging van de natuur en 
het donkerder worden te gemoed kunnen treden.
11 november is het feest van Maarten uit Tours.  
Maarten die rijdend op zijn paard door de poort van 
Amiens een arme man zag die het koud had. Hij deelde 
zijn mantel met deze man.  Het is een innerlijke transfor-
matie en bewustwording en is ook een beeld van het 
over de grens naar de winter gaan. We voelen de herfst, 
het vallen van de bladeren en stellen ons open voor 
verandering met het licht dat we in ons dragen. 

Op Sint Maarten trekken de kinderen met hun lantarens 
door de straten. De zelf van pompoenen gemaakte 
lantarens zijn versierd zijn met zon, maan en sterren.
Dan volgt Sinterklaas. Het feest van verwachting.
In de Germaanse tijd kende men de ruiter op een schim-
mel in de midwintertijd zegen ( geschenken) bracht.  
Dat was Odin of Wodan, de oppergod. 

Advent betekend: dat wat komt. Tijd van verwachting, 
open staan en plaats maken. De adventstijd begint de 
vierde zondag voor Kerstmis. De Germanen zagen deze 
tijd als een nieuw begin. De strijd van Michaël tegen de 
innerlijke herfst en vallende duisternis is beëindigd.
Met kerst vieren we de geboorte. Dit wordt naar oud 
gebruik gevierd in de nacht van 24 op 25 december.
Zoals de jaarfeesten in het najaar ons een ervaring geven 
van wat komen gaat zo is zwangerschap, verwachting  
en geboorte ook een spirituele beleving. 
 

Hoe mooi een zwangere waarbij je al dit licht van het 
kind kunt ervaren en hoe bijzonder een bevalling waarbij 
de scheiding tussen twee werelden zo voelbaar is alsof 
een onzichtbare poort op een kier staat. 

Kinderen komen uit een wereld waar zij al als een 
oerbeeld aanwezig zijn. Zij zoeken naar de  ouders die bij 
hen passen. Na de conceptie ( bevruchting) verbinden  
zij zich met het genetisch materiaal van de ouders.  
Zo komen de eigen krachten en kwaliteiten van de 
kinderen samen met de ouderlijke erfelijke substantie. 

Vlak voor de geboorte zien de kinderen een totaal beeld 
van het komende leven voor zich vergelijkbaar met het 
moment van sterven waarbij er in een flits het afgelopen 
leven in een panorama van beelden zichtbaar is.
Bovenstaande gedachten komen onder anderen uit  
de antroposofie.
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Geboorte en omhulling

Maria Bom, gastschrijfster en docent natuurlijke kraamzorg

Heeft u er wel eens over nagedacht dat een kind met 
het hoofdje naar beneden zich in zijn moeders buik 
bevindt en dat het na de geboorte in de horizontale 
komt, hij ligt en slaapt en dat hij zich daarna langzaam zal 
gaan oprichten om zijn levenspad te gaan? In feite zou 
je kunnen stellen dat het geboren worden een omkeer-
punt is. Het kind dat uit hogere sferen wil incarneren, een 
aardeleven wil, daalt af tot in de moederschoot, vanwaar 
het zijn aardeleven zelf ademend, kan beginnen. Dat wat 
het kind inademt, is het astrale lichaam en het ik, dat in 
de moederschool nog werd verzorgd door de vliezen en 
placenta in de moederbuik.  In die omgeving werkten 
deze krachten dus nog van buitenaf in op het kind. Zij 
vormden en voedden de foetus. Pas wanneer het kind 
er rijp voor is deze krachten zelf te dragen, is het rijp voor 
geboorte. Daar wachten de vader en moeder om het 
kind op te nemen, te dragen, te voeden, te vormen. Een 
weliswaar ruimere moederschoot maar met nog steeds 
alle kenmerken van een schoot.
Wat zijn de kenmerken van een schoot? Kunnen we 
kijken naar de dragende, voedende en vormende 
elementen als een schoot, een steeds ruimer wordende 
schoot?

Het op aarde komen, mag in stapjes gaan, veel kleine 
stapjes. Zo zie je hoe het borst gevoede kind zich nog 
niet direct hoeft te verhouden tot de aardse voeding, 
maar dat de ‘moederschoot’ dat nog voor verteert. 
Tot het moment komt dat het kind er rijp voor is, meer 
uitdaging aan kan en zijn eerste vaste hapjes mag gaan 
proeven. Dat wat eerst nog voor hem werd verzorgd 
kan hij nu zelf. Hij heeft  zich iets eigen gemaakt, hij 
heeft weer iets geassimileerd uit die moederschoot,  hij 
is een beetje groter geworden. En zo gaat het verder, de 
schoot van het gezin verruilt zich langzaam voor schoot 
van familie, daarna verruimt zijn terrein zich tot school. 
Steeds groter worden de kringen waarbinnen hij zich 
weet te handhaven, steeds ruimer de schoot. Na de 
veilige omgeving van school volgt de stad, waarna er 

misschien zelfs een wereldreis volgt; waarmee het kind 
zegt: de hele wereld is nu de schoot die mij draagt, tot 
de hele wereld verhoud ik mij. En wij zeggen dan: kijk hij 
is volwassen geworden!
Het kind wordt ook geboren in een bepaald volk.  
Wat maakt het uit of als je als nomadenjong in de Sahara 
ter wereld komt of als zoon in het Engelse koningshuis? 
De taal, de stemming, de sfeer en de handelingen 
waarmee je omringd wordt, vormen je op een bepaalde 
manier. Past de volksaard waar je in bent geboren 
bij jou? Kun je meewerken met de volksgeest of met 
andere woorden: voel je je thuis waar je bent? Een vraag 
die vaak pas aan het einde van het leven kan worden 
beantwoorden, is: was ik daar waar ik geboren ben op 
mijn plaats?

In de gang van de zwangerschap kun je zo beleven hoe 
een moeder in de loop van de tijd meer naar binnen 
keert, minder en minder ‘uitjes’ maakt, steeds vaker 
graag thuis blijft. Ze wordt zwaar en rond  en zit het liefst 
vooral nog thuis op de bank te mijmeren. Haar lichaam 
wil rust, haar gedachten zijn ruim en langzaam wordt ze 
het ook een beetje zat. Alles ligt klaar, alles is geregeld, er 
is niets meer te doen en dan komt het besef: laat  maar 
komen.
Dan begint de beweging van binnen, in `ja-stemming’ 
beweegt moeder innerlijk mee. Aanwezigen proberen 
zoveel mogelijk er te zijn en tegelijkertijd er niet te zijn 
tot het grote moment van tevoorschijn komen. En dan 
begint iets nieuws. Ademt hij? Drinkt hij? Het dragen, 
aaien, troosten, vasthouden en wegleggen begint.  
Er ontstaan allerlei vragen. Wat wil hij? Bij papa of  
bij mama? Wanneer moet hij weer gevoed worden? 
Waar moet ik op letten? Waarom huilt hij?
Wat een omkering, dat wat eerst vanzelf groeide in  
de buik is nu werk geworden. Er zijn allerlei moetens,  
allerlei verzorgingen die belangrijk zijn, die je moet 
weten, die je moet kunnen doen en die nieuw zijn, 
onbekend.  

het immuunsysteem werkt in warmte beter. Dit maakt 
duidelijk dat warmte en fysieke geborgenheid de 
ontwikkeling van de organen en systemen in het lijf  
ten goede komt.

Goede informatie en leuke ideeën over warmte en 
omhulling en wat natuurlijke materialen in de omgeving 
van de baby kunnen betekenen staat in een éénmalige 
uitgave ‘Moeder en natuurlijk kramen’ wat tot stand is 
gekomen door de inspanningen van 9 natuurlijke kraam-
verzorgsters. Prachtige artikelen en vol met advertenties 
die van toepassing zijn op natuurlijke kinderverzorging, 
zie www.natuurlijkkramen.nl

Rest mij nog iets te vermelden over het belang van 
borstvoeding voor het ondersteunen van het gevoel  
van fysieke geborgenheid. Borstvoeding is qua warmte 
en samenstelling zo goed afgestemd op de fysieke 
groei en ontwikkeling van de baby en creëert door het 
lijfelijke contact gevoelens van geborgenheid. Als wij 
onszelf verplaatsen in een baby die via de moeder wordt 
gevoed kan je jezelf dit heel goed voorstellen. Hierover 
hoef ik denk ik niet verder uit te wijden.

De Levenszin 
informeert de baby 
over het gevoel van 
welbehagen

Binnen de antroposofie kennen wij meer 
zintuigen dan vanuit de reguliere  
geneeskunde. Naast smaakzin, gehoorzin, 
tastzin enz. kennen wij ook de ‘levenszin’. 
Dat is het zintuig waarmee wij vaststellen 
of wij onszelf behaaglijk voelen.

Citaat van Edmond Schoorel:  
‘de geborgenheid van de normale  
zuigelingentijd vormen, samen met de 
borstvoeding, de ideale voedingsbodem en 
het groeizame klimaat voor de levenszin’ 
en ‘de levenszin geeft informatie over  
de binnenwereld – niet de psychische 
binnenwereld, maar de organische.  
Als de fysiologie van het lichaam goed 
verloopt, levert de levenszin een mens een 
gevoel van welbehagen, frisheid, uitgerust 
zijn en na inspanning moeheid.’
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Niks rust, maar leren en oefenen. Het van onhandig 
handig worden gaat namelijk alleen door het doen.
Voor veel jonge vrouwen geldt dat zij op het gebied van 
het verzorgen van een pasgeborene, weinig voorbeeld 
hebben gehad. Ze hebben geen zusjes, of broertjes 
verzorgd, geen levens gedeeld met voedende buur-
vrouwen. Hoe word je dan een goede moederschoot? 
Hoe bén je een omhullende gezinsschoot? Wat doe je 
dan? Wat vraagt het en wat krijg je ervoor terug?

Voor wie een kindje verwacht  is het goed om te weten 
dat, geïnspireerd door de antroposofie, de  Natuurlijke 
Kraamzorg is ontwikkeld. De kraamverzorgenden 
hebben kennis over warmtezorg, omhulling en ritme.  
Zij bieden aandachtige zorg en weten hoe ze uw 
wolletjes moeten luchten of wassen. 

Kijk op www.natuurlijkekraamzorg.eu  om te zien 
of er ook in uw regio natuurlijke kraamzorg wordt 
aangeboden. Er zijn geen extra kosten aan deze zorg 
verbonden, het wordt vergoed als kraamzorg uit uw 
basisverzekering.
Voor kraamverzorgenden die reeds gediplomeerd 
en geïnteresseerd zijn in een specialisatie Natuurlijke 
Kraamzorg is er de opleiding voor natuurlijke kraamzorg. 
Zie www.opleidingnkz.nl. De Open Dag voor deze 
opleiding is 23 januari 2018.

Lezing van Maria Bom 
24 januari om 20.00 uur

In de lezing op 24 januari zal Maria verder gaan met 
wat zij in haar artikel reeds verteld heeft (zie blz. 9). 
Dan vertelt zij hoe warmtezorg en omhulling 
wezenlijke ingrediënten van een warme schoot zijn, 
als voorwaarden om de omkering van de geboorte 
goed aan te zetten, het aardeburger worden van het 
kind. Zij zal praktische tips geven over verzorgingen, 
zoals: wikkelen, benendoek en verschonen zonder 
huilen. Er zal veel worden uitgelegd over het hoe en 
waarom.  

De lezing duurt anderhalf uur met een optie van max. 
een half uur voor een uitloop met praktische vragen. 
De beschikbare tijd zal worden verdeeld in een helft 
theorie en de andere helft praktische voorbeelden met 
pop en wat spulletjes.  
De lezing zal worden gehouden in het ATL op  
de Rijn- en Schiekade. Bij veel aanmeldingen  
zal worden uitgeweken naar een andere locatie.  
Op de website van het ATL wordt u hierover nader 
geïnformeerd. U wordt vriendelijk verzocht u van te 
voren per email aan te melden: voag@atl-leiden.nl. 

De toegang en de koffie/thee zijn gratis!
----------------

Ledenvergadering voor VOAG-leden
Voorafgaande aan de lezing zal om 19.30 uur een 
ledenvergadering worden gehouden.



N I E U W S B R I E F  AT L  & V OA G  /  D E C E M B E R  2017      1312       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  2017

scheiden, leren lezen. Het interesseert zich voor getallen 
en verhoudingen. Het wordt leergierig of schoolrijp. Het 
vermogen te kunnen denken in begrippen is nieuw.  
Die eerst naar binnen gerichte etherkrachten komen vrij. 
Dit is het ‘moment’ van het geboren worden van het 
etherlichaam. Het ‘moment’ lijkt een groter tijdsruimte 
in te nemen dan het ‘moment’ van de fysieke geboorte. 
Het is meer een fase, waar de kinderen in terecht komen 
en zij kunnen kort vóór deze fase en ook tijdens zeer 
gevoelig zijn, niet alleen de tanden wiebelen, ook andere 
gebieden kunnen wankel voelen, nog onbekend.
De vakkundige helpers zijn de ouders, de grootouders, 
de buren, de peuter- en kleuterjuffen/meesters, soms art-
sen en therapeuten. Ze zijn vakkundig als zij zich bewust 
zijn van de voorwaarden van een goede geboorte: 
goede slaapgewoontes, een warme betrokkenheid, 
attent zijn op de goede momenten, het kind zien in zijn 
worstelingen en ingrijpen als het erom gaat dat grenzen 
lijken te vervagen, houvast bieden.
   
Ja, men kan de gretigheid om te willen leren al eerder 
aanwakkeren, kan het kind wakker maken voor de 
structuren om hem heen, maar voor het rijpen van de 
etherkrachten is het juist weer beter dat niet te vroeg 
te doen. Een te vroeg geboren etherlichaam zal meer 
moeite hebben in zijn volle kracht te staan. Het was 
immers nog niet klaar met het binnenwerk. Het kan zijn 
dat het kind op een later moment in zijn leven weinig 
energiekrachten ter beschikking heeft, kwetsbaarder is in 
zijn vitaliteit.
Ook een te laat is denkbaar: een kind dat maar geen 
tanden wisselt of niet geïnteresseerd raakt in de 
structuren om hem heen, liever nog kleuter blijft en met 
7, 8 jaar nog steeds liever op de grond rollebolt, als of 
het binnenwerk al lang klaar is, maar geen afscheid kan 
nemen van dit werk, een soort overwoekering van al het 
al gedane.

We vinden het maar lastig, het niet concreet grijpbare 
van het etherlichaam, maar als we naar de plantenwereld  
kijken, die afgezien van zijn fysieke substanties ook over 
een etherische krachtenorganisatie beschikt, dan zien 
we dat een plant in de ene omgeving beter groeit dan in 
een andere. Het goede moment kunnen vinden om te 
zaaien, om te poten, te planten – het verzorgen van de 
plant, het leren zien wat nodig is – al dat zou je ook voor 
het voorbereiden van de geboorte van het etherlichaam 
kunnen zeggen. Het gaat erom een gevoel te leren 
ontwikkelen voor wat goed is voor dat moment.
Om iets over de embryonaal fase van je etherkrachten 
lichaam te weten te komen zou je de volgende vragen 
kunnen stellen:
Hoe stonden je ouders zelf in hun kracht, toen je tussen 
0 en 7 jaar was? Waren er mensen in je omgeving die 
veel, weinig, geen vitaliteit uitstraalden? Hoe was je 
omgeving ingericht? Zat er een levendige opbouw in of 
was het heel chaotisch of juist helemaal strak door geor-
ganiseerd? Hoe was het met de natuur in je omgeving 
gesteld? Waren er mogelijkheden om de jaargetijden te 
beleven? Kon je de natuur in? Hoe werd er gesproken in 
je omgeving? Was er aandacht voor schoonheid van de 
taal? Was er een menselijke warme sfeer om je heen?
Niet voor niets is de periode van 7-14 jaar vaak de meest 
gezonde periode van het leven.
Met de geboorte van het astraallichaam en nog later het 
Ik kan de gezondheid in behoorlijk kritieke toestanden 
belanden. Te denken valt bv. aan een puber die zijn 
sociale contacten boven alles stelt, ook 's nachts nog 
urenlang berichtjes moet versturen en daardoor veel 
te weinig slaapt. Want nog steeds is het zo dat het 
etherlichaam ’s nachts tijdens de slaap ervoor zorgt dat 
we herstellen en bijna nieuw geboren wakker kunnen 
worden in de ochtend.

Geboorte van het etherlichaam  
- Het is goed zo

Manja Wodowoz – de Boon, euritmist

In dit artikel wil ik eerst stil staan bij het fenomeen 
geboorte op zich, dan bij de geboorte van het etherli-
chaam in het bijzonder.

Je wórdt geboren – dat doe je dus niet zelf.
Het waar en wanneer zullen je leven lang bij je horen.
Het is een cruciale overgang van één toestand naar  
een andere.
Er is een vooraf, een soort voorbereiding, een  
aankondiging van het moment en een fase daarna,  
om bij te komen van dit gebeuren.
Je kunt uit ervaring ongeveer inschatten, wanneer het 
zal gaan plaatsvinden, maar er is ook sprake van een 
zekere onvoorspelbaarheid.
Het is fijn als het proces van geboren worden kan 
worden begeleid door vakkundige helpers.
Vóórdat er geboren kan worden, is er een rijpingsperi-
ode.
Er is in principe een ‘goed’ moment – een te vroeg of te 
laat kan dramatische consequenties hebben.
Voor jezelf is het een absoluut ingrijpende gebeurtenis, 
maar het verandert ook de levenssituatie voor de 
mensen om je heen.
Het is verbonden met zeer intensieve gevoelens.
Met de geboorte veranderen je vaardigheden – (je kunt 
opeens ademen).
Een uiterst kwetsbaar moment met ongewisse afloop.
 
Men kan zich afvragen of er overeenkomsten en/
of verschillen zijn ten opzichte van de bovenstaande 
beschrijvingen bij de geboorte van het etherlichaam.
Een overeenkomst is dat ook het etherlichaam wordt 
geboren, dus ook dat overkomt je, je doet het niet zelf. 
Dit gegeven kan vragen oproepen. Welke krachten zijn 
daar eigenlijk aan het werk? Ik laat die vraag open staan.
Zeker is er al een opvallend tijdsverschil:

Het geboren worden op aarde in een fysiek lichaam 
wordt in 9 maanden voorbereid in het lichaam van de 
moeder.
Het geboren worden op aarde van een etherisch lichaam 
kent een voorbereiding van 9 maanden en ca. 7 jaar.
Wat is in dit geval de ‘moeder’? Ik heb daar geen zeker 
antwoord op, eerder een vermoeden, dat het wel nog 
steeds in grote mate om het geboren worden uit het 
etherlichaam van de moeder gaat, maar aangezien 
de omgeving van het kind zo veel meer omvat dan 
de nabijheid van de eigen moeder, denk ik dat ook de 
andere mensen die het kind in het dagelijkse omgeven 
een grote rol spelen. En ook de omgeving als zodanig: 
de woning waar het opgroeit, de weg naar de kleuter-
school, naar de opvang, het land en zijn klimaat.
Het fysieke lichaam is na de geboorte op eens echt 
zichtbaar, tastbaar. Het etherisch lichaam is en blijft 
onzichtbaar, maar zijn werkingen kan je wel zien. 
Onvoorstelbaar hoe in de eerste fase van het aardeleven 
het fysieke lichaam in ras tempo verandert, vernieuwt, 
zich omvormt. We meten de toename in gewicht, in 
lengte, maar kunnen ook in de plastische uitvorming 
voortdurend veranderingen bemerken. Tijdens de eerste 
7 jaar is het etherlichaam constant bezig het fysieke 
lichaam te boetseren, te laten groeien. En dit gebeurt 
voornamelijk in de slaapperiodes, die ja ook in het begin 
opvallend groot zijn. Het goed kunnen slapen is dus een 
heel belangrijke component in de embryonaal fase van 
het etherische lichaam. De groei stopt natuurlijk hopelijk 
niet met het 7de jaar, maar in deze mate zal het niet 
meer plaats vinden.
Als de ‘grondstructuur ‘ of de ‘grondvorm’ is volbracht, 
een werk dat toch voornamelijk naar binnen was gericht 
op het fysieke lichaam, kan een nieuwe fase komen. De 
tandenwisseling geeft deze nieuwe fase een uiterlijke 
zichtbaarheid. Het kind kan opeens in de buitenwereld 
vormen/structuren herkennen, het kan letters onder
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De worsteling van de puberteit  
(De geboorte van het Astraallichaam,  
de levensfase van 14-21 jaar)
 
Sabine de Raaf, kunstzinnig kindertherapeut

Thema’s Verandering en verzelfstandiging,   
   idealen en waarheid 

Benaming Puberteit en adolescentie   
   (jongeren) 

Wezensdeel Astraallichaam

De geboorte van het Astraallichaam
In deze periode (14-21 jaar) worden we ons op een 
andere manier bewust van onszelf en krijgen we een 
andere relatie met ‘het leven’. Deze periode is een van 
ingrijpende veranderingen, fysiek, emotioneel, moreel 
en geestelijk. De kindertijd vervaagt langzaam. Het 
emotionele spectrum breidt zich uit. Jongeren willen de 
betekenis van dingen begrijpen en zijn op zoek naar de 
waarheid. In deze periode maakt de puber zich los van 
de normen en waarden van thuis, werkt aan een zekere 
mate van onafhankelijkheid. De ene zet zich in stilte af, 
de ander met meer bombarie en heftigere keuzes. Om 
een tipje van de sluier van het puberbrein op te lichten 
ga ik in dit artikel in op de ontwikkelingen tijdens de 
puberteit. Eerst ga ik in op de theoretische, antroposo-
fische achtergronden. Tenslotte licht ik toe dat juist ook 
pubers veel aan kunstzinnige therapie hebben gezien de 
forse uitdagingen waarvoor zij staan.

Jeanne Meijs stelt:  
de puberteit is een grote verbouwing
De puberteit is een kwaliteit en eigenlijk onmisbaar voor 
je ontwikkeling. ‘Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 
eigen keuzes maken, creativiteit en flexibiliteit, allemaal 
dingen die wij in onze hedendaagse maatschappij 
belangrijk vinden, kunnen pas echt ontstaan wanneer 

het innerlijk doorleefd en in de puberteit doorworsteld 
is. We moeten als het ware doorgloeid zijn door het 
eigen vuur. Daar is de fase van de puberteit bij uitstek 
geschikt voor.’ - Jeanne Meijs 
Puberen is eigenlijk het ontwaken van de drang tot 
eigenheid, het willen weten wie je bent en wat je komt 
doen in het leven.  Door alle normen en waarden die 
je tot dan toe geleerd hebt overhoop te halen, aan de 
kaak stellen, en te flink snoeien vind de puber zijn eigen 
waarheid. Ouders worden geconfronteerd met duistere 
kanten van hun kind. Een puber pubert daar waarin je 
hem opgevoed hebt. Je krijgt altijd een reactie op jouw 
waarden. Het is de kunst als ouder om je daarin niet te 
laten meesleuren en het niet persoonlijk op te vatten, zo 
is het niet bedoeld. Bij het losmaken hoort dat de puber 
zich richt op je schaduwzijde. In de puberteit duiken de 
waarden die jij hebt meegegeven en waarin je gelooft, 
onder. Om vaak later via een omweg weer terug te keren.

Fasen in de puberteit en de eerste maanknoop
De antroposofie gaat uit van 3 puberteitsfasen waarin 
een Maanknoop wordt gepasseerd.

1. Denkpuberteit:  
13/14 jaar: bewustzijn veranderd, ze kijken anders.  
Het 1e wat een denkpuber niet meer kan is uitleggen/
zeggen. Alles is stom. Ze kunnen interesses krijgen op 
een gebied die er van tevoren niet was, het kan dat die 
interesse ouders niet bevalt. Het is een  uitdaging  
voor ouders om geïnteresseerd te blijven in het  
interessegebied van je puber, ondanks  eigen weerstand.

In het verdere leven zal het erom gaan hoe deze vier,  
het fysieke lichaam, ether- en astraallichaam en ik met 
elkaar een goede verhouding kunnen vinden.

Ik wens alle lezers voor het nieuwe jaar een oog voor 
deze processen, die niet alleen de kinderen betreffen 
van 0 – 7 jaar en daarmee ons, die ervoor zorgen dat 
de omstandigheden voor een goede geboorte van het 
etherkrachtenlichaam plaats kunnen vinden, maar ook 
de aarde met zijn ethersferen heeft in grote mate onze 
belangstelling nodig. En het kunnen zien wanneer het 
goed is. 

Omdat het etherlichaam in de euritmie een en al 
oefenterrein is, kan ik zeggen dat ik als afsluiting van de 
basisopleiding euritmie na 5 jaar in mijn geval, wel een 
soort geboorte-ervaring heb gehad op etherisch niveau.  
Hier zou zelfs een duidelijke plaats- en tijdsaanduiding 
mogelijk zijn: Stockholm, mei 1981.
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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.

Online herhalingsrecepten kunt u bestellen via onze 
website: www.atl-leiden.nl

U dient hiervoor een account aan te maken, op de 
website staan instructies hoe een en ander in zijn werk 
gaat.

Medicatie door specialisten voorgeschreven
Medicatie die door specialisten wordt voorgeschreven 
moet door de specialist 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
Huisarts -  Bart Janssen                                  
Huisarts -  Amita Sandhu 

Huisartsenpraktijk Alkema
Huisarts - Harco Alkema 
Huisarts - Sandra Derks (vervangt Renske Bloemers i.v.m. 
zwangerschapsverlof )  
Huisarts in opleiding – Wendy Damman 

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 voor volwassenen
Hilde Jansen – van Gijlswijk 

Kunstzinnig therapeut voor kinderen
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 
Connie 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

Openingstijden
08.00 - 17.00 uur en  
19.00 - 21.00 uur op maandag avondspreekuur praktijk 
Alkema

Spoedgevallen; voor spoedeisende zaken zijn 
wij altijd bereikbaar middels onze spoedlijn. 
Tijdens praktijkuren 071 512 16 41 keuze 1 
Buiten praktijkuren 0900 513 80 39

Afspraken maken
U kunt een afspraak maken via onze assistentes,  
per telefoon, 071-5121641, keuze 4

De gewone telefoonlijnen zijn bereikbaar tussen: 
08:00 - 10:45 uur 
11:05 - 12:30 uur 
13.05 - 17:00 uur

Online afspraken inplannen kunt u via onze website: 
www.atl-leiden.nl.

U dient hiervoor een account aan te maken, 
op de website staan instructies hoe een en ander  
in zijn werk gaat.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren  
afgezegd zijn, kunnen in rekening worden gebracht.

Telefonisch spreekuur
Voor een afspraak op het telefonisch spreekuur kunt u 
bellen tussen 08:00 - 12:00 uur. 

De 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 voor het assistentenspreekuur zijn 
mogelijk op:
Maandag + donderdag:  08.00 - 10.30 uur 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.15 - 10.30 uur 
en 
Maandagavond voor beide praktijken 19.00 - 21.00 uur

Uitslagen
Voor het opvragen van uitslagen kunt u bellen tussen: 
13:05 - 17:00 uur met betrekking tot: 
Laboratoriumonderzoek 
Röntgenfoto’s 
Uitstrijkjes 
Kweken 
(N.B. in vakantieperiodes afwijkende tijden mogelijk.)

Urineonderzoek
Urine graag ’s morgens bij de assistente afgeven. 

Wratten aanstippen
Zonder afspraak kunt u hiervoor langskomen op 
woensdag: tussen 14:00 - 15:00 uur

Wilt u op andere dagen wratten laten aanstippen, dan 
dient u hiervoor een afspraak te maken.

Herhalingsrecepten
Herhalingsrecepten kunt u telefonisch bestellen  
via 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. 
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Laat je dan weer niet verleiden door de perfecte 
afbeeldingen die je ziet en je eigen werk er te streng 
mee te vergelijken.

Laat afbeeldingen als inspiratie dienen en je eigen 
draai er aan geven. Oefening baart kunst en hoe vaker 
je kunstzinnig bezig bent hoe beter je de techniek 
gaat beheersen. 

Bronnen (deze zijn aan te klikken op de website van het ATL, de nieuwsbrief staat op de website):

Aantekeningen diverse vakken van de opleiding Kunstzinnige Therapie, HS Leiden.
http://dreamhawk.com/body-and-mind/every-seven-years-you-change/
http://www.cardan.nl/downloads/biografie.pdf
http://www.degitarist.nl/library/essay_muzikalestemmingen_www.degitarist.nl.pdf
Bronlaak, biografisch werkboek “De parel is de autobiografie van de oester.” Peter Jansen   
Vorsselmans http://www.steinerschoolturnhout.be/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8
Jeanne Meijs, Puberteit. De smalle weg naar innerlijke vrijheid, Zeist 1999 (3e druk), ISBN 90-6238-248-7  http://
www.jmouders.nl/Themas/Opvoeding/Opvoeden/De-puberteit-is-een-grote-verbouwing.htm
Lezing Jeanne Meijs: 26-4-2010
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Factheet-mediagebruik-13-16-jaar.pdf

2. Gevoelspuberteit:  
15/16/17 jaar: innerlijk gaat het tekeer, evenwicht in 
ziel uit elkaar: zeer verliefd, een gevoel van donkerte, 
gedachtes over zelfdoding, ‘niemand’ die aandacht 
heeft. Ouders raken in paniek, maar dat is vaak maar 
tijdelijk, tegelijk kunnen het ook de eerste tekenen van 
een psychische stoornis zijn, maar denk dat niet te snel. 
In die tijd moeten pubers keuzes maken: vakkenpakket, 
vrienden, beroep, beginnen met de eerste ‘vaste’ relatie.
 
3. Wilspuberteit: 
17/18 jaar: Een overstap moet gemaakt worden: doet hij 
dat of blijft hij in bed liggen/een jaar zitten. Eigenheid in 
het werk. Enorm appel op de ziel: knokken voor iets wat 
er werkelijk toe doet. Kun jij je WIL inzetten voor iets wat 
je werkelijk wilt.

Vaak wordt er met 18-20 jaar een studie gestart of de 
eerste baan gevonden. Daarmee wordt er voor veel 
jongeren een heftige periode afgesloten en gaan ze 
richting de volwassenheid. Ter afsluiting van deze heftige 
periode komen ze rond  18 jaar en 7 maanden de eerste 
maanknoop in het leven tegen:

4. Maanknoop:  
De maanknoop bevrijdt ons van levensomstandigheden 
die voor onze verdere ontwikkeling geen toekomst meer 
hebben en brengt ons van buitenaf nieuwe mogelijk-
heden en nieuwe perspectieven. Maanknopen zorgen 
voor existentiële vragen, deze knoop heeft betrekking 
op de ‘roeping’, wat wil de puber gaan doen in zijn leven, 
wat is de waarde van het werk? Elke 18,7 jaar komt zo’n 
maanknoop voorbij.

Kunstzinnige therapie, juist ook tijdens de puberteit
Waar een kind nog over koetjes en kalfjes babbelt, 
brengen pubers vaak hun sessies bij mij in stilzwijgen 
door. Soms wordt er wel iets verteld over het afgelopen 
of komende weekend maar meestal zijn ze blij met ‘aan 
de slag’ gaan. Hier is alle ruimte voor. 

Ik zie de veranderingen vaak fysiek gebeuren. Is een 
cliënt in het begin nog wat terug getrokken, bleekjes, 
schouders opgetrokken, ongeïnteresseerd overkomend. 

Langzaam komt de kleur terug, vaak ook bij de meisjes 
in de vorm van wat make-up en uiterlijke verzorging. De 
glimlach op het gezicht tijdens het werken. De houding 
meer zelfverzekerd. Soms ook door meer gebabbel of 
geneurie terwijl er gewerkt wordt.

Verbeteren van zelfbeeld en zelfvertrouwen
Veel jongeren komen bij mij met de vraag om te werken 
aan hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ze worstelen met 
verwachtingen van buiten en van zichzelf (perfectio-
nisme) en hebben last van faalangst. Kunstzinnig bezig 
zijn geeft dan resultaat. Samen kijken naar ‘mislukte’ en 
‘gelukte’ oefeningen geeft nuances in het (be)oordelen 
over jezelf. Milder naar jezelf kijken en tevreden zijn met 
goed genoeg. Even uit de virtuele wereld en met je 
handen aan de slag is vaak al weldadig. 

Regelmatig krijg ik vanuit het thuisfront te horen dat er 
thuis meer getekend en geknutseld wordt in plaats van 
schermtijd te kiezen. Dit doet mij veel plezier, ik weet 
uit ervaring ook hoe makkelijk het is ‘even’ achter de 
computer te kruipen en voor je het weet ben je een uur 
verder zonder dat je precies kunt aangeven wat je nu 
echt hebt gedaan.

Aan de slag
Creatief bezig zijn is een heerlijke afleiding en uitlaatklep, 
en een fijne tegenhanger voor de schermtijd. Van 
creatief bezig zijn word je ook creatiever in bedenken 
van oplossingen. Creatief bezig zijn geeft vaak al snel 
resultaat. Je kunt ook thuis aan de slag. Soms is het lastig 
om te bedenken wat je kunt maken, wat de drempel 
verhoogt om te beginnen.  
 
In mijn eigen puberteit genoot ik van het maken van 
mandala’s, aan de slag met passer en liniaal en daarna 
met allerlei patronen en kleuren. Ik haalde mooie boeken 
uit de bibliotheek of vroeg er een voor mijn verjaardag. 

Tegenwoordig kun je de computer er wel weer mak-
kelijker bij pakken voor inspiratie en om digitaal les te 
krijgen in bijvoorbeeld het mandala tekenen, zen tangle 
of hand lettering waarmee je de leukste tekeningen 
en quotes op kaartjes of in een tekenboek kunt zetten. 
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Zij richten zich teveel op de eisen die van buitenaf 
komen, vanuit hun omgeving. De ‘ik’ impulsen krijgen 
dan te weinig ruimte. Er wordt dan te weinig een innerlijk 
beroep gedaan op hun actieve denken voelen en willen. 
Er wordt dan te weinig vanuit het innerlijk gecreëerd.
Daarom is het belangrijk om juist meer verbinding te 
maken met het eigen scheppend vermogen om
op die manier weer dichter bij de eigen ‘ik’ impuls te 
kunnen komen. Kunst is daar een belangrijk
hulpmiddel in. Door kunstzinnig bezig te zijn kan 
de scheppingskracht vanuit het innerlijk weer meer 
aangesproken worden, en komt de mens weer dichter bij 
zijn eigen ‘ik’.

De komende kersttijd is een mooie tijd om eens bij je zelf 
stil te staan en jezelf de vraag te stellen,
wat wil ik als mens in de wereld of in mijzelf geboren 
laten worden?
Stel je een aantal keren in de heilige nachten periode 
deze vraag. Neem hem mee in de nacht en sta
dan in de ochtend even stil bij de stemming of beelden 
die er dan misschien zijn.

De geboorte van het ik 

Jacqueline Gerbrands, psycholoog

Rudolf Steiner beschrijft dat de biografie van een mens 
uit verschillende 7-jaar fasen bestaat. Iedere 7 jaar staat 
voor een ontwikkelingsfase. 0-7 staat voor de ontwikke-
ling van het fysieke lichaam, 7-14 voor ontwikkeling van 
het etherisch lichaam, 14-21 voor de ontwikkeling van 
het astraallichaam en 21-28 voor de ontwikkeling van het 
ik. Over de ontwikkeling van ‘het ik’ wil ik wat vertellen.

Rondom het 21ste jaar is de geboorte van het ‘ik’. In de 
fysieke fase groeit het lichaam en leert het kind om te 
gaan met zijn/haar lichaam en zich thuis te voelen in dat 
lichaam.
In de etherische fase komt het kind in een verhouding 
tot de ritmes die horen bij het lichaam en de
aarde, in samenhang met de kosmos. In de astrale fase 
heeft de mens zich uiteengezet met het leren
herkennen en het verhouden tot gevoelens. Er ontstaat 
bewustzijn dat zijn/haar gevoelens eigen gevoelens zijn, 
deze gevoelens zijn anders dan bij anderen (bijvoorbeeld 
de gevoelens van de ouders). Hierdoor kan een mens be-
ginnen om een individuele weg te gaan in het omgaan 
met zichzelf in de wereld. In deze eerste drie fases is de 
mens bezig om zich steeds meer af te scheiden van zijn 
omgeving (van het lichaam van de moeder, van het huis, 
van de verbinding met de ouders/familie). 

In deze fase van 21-28 jaar richt de mens zich weer meer 
op de wereld om zichzelf daarin te gaan manifesteren. 
Om zich in de wereld te verwerkelijken door de wereld in 
te gaan en mee te vormen wat er in de wereld gebeurt.
De mens wil in de wereld mee gaan doen vanuit zijn 
eigen individualiteit. In deze fase wil de mens zijn 
doelen/idealen gaan verwerkelijken. Hiervoor heeft 
een mens ook de sociale verbinding nodig. Hij/zij kan 
door de verbinding met anderen, dingen in de wereld 
zetten, door zijn/haar energie en passie in te zetten voor 
werk, mensen en/of andere dingen in de wereld. Als je 
biografisch gaat kijken naar wat er in een leven tussen 
21 en 28 jaar gebeurt, kan je iets zien van wat jezelf of 

iemand anders in de wereld wil doen. Wat deze ‘ik’ wil 
brengen in de wereld. Op je 21ste is dat nog maar een 
kleine impuls, rond het 28ste jaar zijn er al meer dingen 
zichtbaar geworden, bijvoorbeeld door een keuze van 
een partner, het verbinden met werk of juist met iets 
anders. Je gaat als persoon steeds meer staan voor de 
dingen die jij belangrijk vindt.
‘Het ik’ is, in de antroposofie, de bemiddelaar tussen het 
hoger geestelijk wezen dat wij eigenlijk zijn (hoger ik) 
en de persoonlijkheid die wij in deze incarnatie zijn. Hoe 
beter het ‘ik’ zich kan ontplooien, hoe bewuster je wordt, 
hoe dichter je vanuit je werkelijke zelf je leven kan leiden.
In veel biografieën kan je goed zien dat datgene 
waarmee iemand bekend is geworden, juist in deze
periode ontstaan is. Vaak is dat de kiem, die dan een 
leidraad in het verdere leven wordt, die in de rest van het 
leven verder uitgediept wordt. Dat is natuurlijk niet altijd 
even zichtbaar. Soms is het subtiel of een zeer innerlijke 
vraag of drive.

Soms kan het een hulpmiddel zijn om op latere leeftijd 
weer verbinding te kunnen maken met jezelf door te 
kijken naar die 21-28 jaar periode in je leven; wat voor 
keuzes heb je gemaakt, wat is je overkomen, waar heb je 
verbinding meegemaakt of juist niet meer en waarom. 
Het is soms goed om eens bewust naar die periode in 
je leven te kijken en je een aantal vragen te stellen zoals; 
wat heb ik besloten in die periode, welke weg ben ik 
in geslagen, privé, werk, interesses en sociaal. Wat heb 
ik verandert ten opzichte van de omgeving waar ik 
vandaan kom en wat heb ik juist omarmd? 
Dat kan dan een licht schijnen op de ‘ik’ impulsen die je
hebt gehad en die je ergens in je leven door de druk of 
afleiding bent kwijtgeraakt.
 
In de tegenwoordige tijd zie je ook veel dat jongeren  
al in deze periode in een burn-out raken.  
Hier wordt dan zichtbaar dat zij niet of moeilijk vanuit 
hun eigen ‘ik’ impuls hun leven kunnen leiden. 
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Verwachting

Renske Bloemers, huisarts

Geboorte. Een woord dat op verschillende manieren 
invulling kan krijgen en van alles kan symboliseren, zoals 
u in deze nieuwsbrief ook kunt lezen. Maar voor dege-
nen onder u die de afgelopen maanden nog bij mij op 
het spreekuur zijn geweest, zal het geen verrassing zijn 
dat voor mij persoonlijk het thema geboorte precies dat 
betekent waar we meestal aan denken. Op het moment 
dat u dit leest, ben ik namelijk mijn zwangerschapsverlof 
ingegaan in afwachting van de geboorte van mijn eerste 
kindje, een gebeurtenis waar ik naartoe leef met een mix 
van spanning, vertrouwen, blijdschap en nieuwsgierig-
heid. Daarnaast voel ik een diepe dankbaarheid, wetende 
dat het niet iedereen is gegund om dit bijzondere proces 
mee te mogen maken.

Met de geboorte van mijn kindje volgt ook de geboorte 
van mijn moederschap. Ik heb ervoor gekozen om een 
lange periode met verlof te gaan om in alle rust zowel 
mijn kleine minimensje als mijn nieuwe rol in dit leven 
te kunnen gaan ontdekken. Dit betekent dat ik van 
december t/m mei afwezig zal zijn. Gelukkig is er een 
fijne en goede vervangster voor deze periode gevonden. 
Sandra Derks zal gedurende mijn zwangerschapsverlof 
naast Harco Alkema als tweede huisarts werkzaam zijn in 
zijn praktijk. Net als ik is zij weliswaar niet antroposofisch 
geschoold, maar kijkt en werkt ze graag met een brede 
en open blik.

In aanloop naar mijn verlof heb ik van velen van u bij het 
verlaten van de spreekkamer al allerlei wensen mogen 
ontvangen, variërend van ‘succes’ en ‘sterkte’ tot ‘veel 
pret’ en ‘geluk’. Dank voor al deze woorden die elke keer 
een glimlach op mijn gezicht hebben gebracht. Ik neem 
ze samen met mijn dokterstas mee naar huis en zie u 
graag in de loop van 2018 weer in het ATL.

Met warme groet,
Renske Bloemers

Vraag aan de oudere mens!

De werkgroep “Ouderen in beeld”, een samenwerkingsverband tussen ATL, VOAG,  
Lemniscaat en de Zonneboom, wil graag tips, aanbevelingen of informatie van u krijgen. 
 
Met deze gegevens wil de werkgroep aan de slag om een aantrekkelijk programma  
voor de oudere mens te ontwikkelen. Hieronder volgen enkele vragen en suggesties,  
maar u kunt ook zelf met ideeën komen. 

Waar loopt u tegen aan? 

Hebt u behoefte aan informatie, in de vorm van lezingen of workshops,  
over hoe om te gaan met:
• depressiviteit (van de partner)
•  slapeloosheid
•  dementie (van de partner)
•  etc. 

Hebt u behoefte aan:
•  het maken van wandelingen met andere mensen?
•  museumbezoek met andere mensen?
•  het gezamenlijk lezen van een boek?
•  het regelmatig ontmoeten van andere mensen om wat te praten.
•  etc. 

U kunt uw tips, aanbevelingen, ideeën en informatie per brief sturen naar:
Mevr. Lida Jansen, Warmonderweg 15, 2334 AB, Leiden. 

U kunt ook een mail sturen naar: trompdevries@hotmail.com.
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Gedichten

Mirthe Duindam, spraaktherapeut

"Wiegeliedje"

by Ida Gerhardt

Ademend, ademend,

’t hoofdje op de hand,

in het omwademend tijdeloos land.

Ademend, ademend,

vademen diep

waren de wateren

waarin het sliep;

die weer omsluiten

den slapensgenoot.

Ademend, ademend,

stil in de schoot.

Wanneer licht geboren wordt

Hilde Jansen-van Gijlswijk, kunstzinnig therapeut

In mijn praktijk schilder ik regelmatig met cliënten. We gebruiken de  
nat-in-nat techniek en schilderen daarmee een reis ‘door de nacht’.  
Deze techniek opent ons de ogen voor de wereld om ons heen en voedt 
onze ziel. We leren naar buiten te kijken, naar de lucht en naar de aarde. 
Door de ondergaande zon  veranderen de kleuren. De kleuren van de aarde 
worden donkerder, alsof deze zijn kleuren verliest. De kleuren in de lucht 
lijken juist wakker te worden. Geel, oranje, roze, paars en alle schakeringen 
van blauw volgen elkaar in rap tempo op. Wanneer wij hier bewust naar 
kijken, verbinden wij ons met dit proces. Nog wat verder in de tijd worden de 
kleuren ijler en verdwijnen tenslotte helemaal. Ze worden opgenomen via 
het nachtblauw en uiteindelijk in het zwart van de nacht.
In de therapie schilderen we steeds opnieuw de  lucht. Steeds een fase 
verder. Van daglicht, via het afnemende avondlicht naar de nacht.  
Wanneer de nachtkleuren te heftig zijn, sparen we de maan uit.  
Ook kunnen we sterren laten ontstaan door middel van suikerkristallen.  
Na de nacht schilderen we een klein streepje licht aan de horizon, de 
dageraad. Zo schilderen we door totdat een nieuwe morgen geboren is.

HET ZONNELICHT IS 
NEERGEDAALD
Het zonnelicht is neergedaald 
en ‘t gaat bij andere lieden, 
verwacht en welkom-weer onthaald, 
de dag hun doen geschieden. 
 
Het morgent daar, het avondt hier, 
en wonderschoone verven 
zie ‘k wentelen in het westervier, 
en stille, stille sterven. 
 
‘t Was rood eerst, helder peers 
weldra; 
en, blauw- en blauwerwendig, 
door al de hemelen heerst daarna 
één duisterzijn bestendig. 
 
Noch nacht en is ‘t noch dag: het 
vier 
der zonne is schaars geweken, 
of, helpzaam wordt de keerse hier, 
daar de avondzonne ontsteken.
Het pinkoogt, of ‘t een meiske waar’ 
dat wenen wilt, van verre, 
nu zuid, nu noord, nu hier, nu daar 
een nieuwgeboren sterre. 
 
Dan, waar ik sta, zie ‘k, om end om, 
Gods legerwachten waken; 
en, in die eindloos wijde kom, 
al ‘s hemels diepten blaken. 
 
Hoe bang ben ik! ‘k En durf bijkans 
mijne oogen niet betrouwen, 
o Heere, op uwe sterrenglans: 
hoe zal ik U aanschouwen? 

Guido Gezelle
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In memoriam Mouringh Boeke

Harco Alkema, huisarts

Op 25 juli van dit jaar is de founding father van ons 
gezondheidscentrum op 82 jarige leeftijd in Osnabrück 
overleden. 

Samen met dokter Walburg Schmit heeft hij in de jaren 
70 van de vorige eeuw de EMAL opgericht, de Eerste 
Medische Associatie Leiden: Vanuit een patiëntenkring  
is een gezondheidscentrum opgericht, gestoeld op de 
principes van de sociale driegeleding. De bedoeling was 
de artsen en therapeuten in de associatie vrij te stellen 
van financiële zorgen en organisatie, zodat zij zich ten 
volle voor patiënten zouden kunnen inzetten. Na enige 
tijd hebben Mike van Tol en Mouringh Boeke, na  een 
conflict, de EMAL verlaten en hebben het Medisch 
Deelgenootschap opgericht, eerst gehuisvest aan de 
de Sitterlaan waar Mike toen woonde, en vanaf 1984 
aan de Rijn en Schiekade 16, ons huidige pand. Kort 
daarna is Rien Zwijnenburg als tweede arts toegetreden. 
Het Medisch Deelgenootschap had naast de twee 
huisartsenpraktijken ook heileuritmie, ritmische mas-
sage en kunstzinnige therapie in het zorgaanbod. De 
Driegeleders, onder leiding van Mouringh,  beheerden 
en organiseerden de financiële kant, de artsen en 
therapeuten hielden zich met de medische aspecten 
bezig. 

Mike van Tol en Rien Zwijnenburg hebben hun praktijken 
na enige jaren overgedragen aan Bart Janssen en Harco 
Alkema. Mouringh was geen makkelijk mens. Door zijn 
enorme gedrevenheid het ideaal van de Driegeleding 
te realiseren was de samenwerking met hem  vaak 
moeizaam. Het kwam in 1991 tot een botsing. Er werd 
afscheid van Mouringh genomen en het huidige ATL 
werd opgericht, zonder de Driegeleders maar nog steeds 
vanuit een ideaal voor antroposofische invulling van zorg 
en inrichting van het pand. 

Zo is de huidige patiëntenvereniging de voortzetting 
van het ideaal van ondersteuning en vrijstelling van 
financiële zorgen. De VOAG  maakt het voor de huidige 
twee artsen mogelijk volledig antroposofisch arts te kun-
nen zijn inclusief specifiek antroposofische therapieën en 
die financieel te ondersteunen indien nodig. In het ideaal 
van onze patiëntenvereniging leeft Mouringh Boeke tot 
op de dag van vandaag nog voort in het ATL.

"Geboorte"

by Ida Gerhardt

Gods liefde op aarde neergedaald

ligt in een stal op stro te slapen.

De stille herders van de schapen

zij hebben het alom verhaalt.

De ster staat boven Bethlehem.

De Koningen uit het oosten vonden

een kind in windselen gewonden

en os en ezel zien naar hem.

Hier slaapt, der wereld toevertrouwt,

die was vóór de aanvang van de tijden,

het kind waarom Maria schreide,

waarover elk de handen vouwt.

by Romano Guardini

Liefde schept om de ander heen een veilige ruimte, waarin de ander zichzelf kan zijn.
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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.

Lidmaatschap VOAG
per jaar

alleenstaande
minimaal € 25
streefbedrag € 30

gezin
minimaal € 45
streefbedrag € 55
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het Kinderspreekuur.

Vereniging 

Ondersteuning

Antroposofische

Geneeskunde 

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

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

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

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

Twee acceptgirokaarten
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 
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. Verenigingsjaar 2018 loopt van 1-1-2018 tot en 
met 31-12-2018. 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 patiën-
tenvereniging u dan ook van harte aanmoedigen een 
schenkbijdrage in het solidariteitsfonds te storten.
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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).
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