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Voorwoord

Tromp de Vries, voorzitter VOAG

In deze Nieuwsbrief gaat het over pijn en wat dit doet 
met een mens. We hebben het dan vaak over pijn in 
ons lichaam, maar je kunt ook geestelijk lijden. Er is 
lichamelijke pijn en innerlijke zielenpijn. In deze Paastijd 
denk je meteen aan het lijden van Jezus Christus. Over 
zijn zichtbare, fysieke lijden kunnen wij ons een beeld 
vormen, over het onzichtbare, innerlijke lijden kunnen wij 
ons nauwelijks een voorstelling maken (Mijn God, mijn 
God waartoe hebt u mij verlaten?).

Het grote spektakelstuk "The Passion" gaat over de 
uiterlijke, lichamelijke pijn veroorzaakt door de haat 
van de Joden, het verraad, het lijden van Jezus. Het 
grote witte kruis staat symbool voor dit fysieke lijden, 
de neergang, het onvermijdelijke einde: de wrede, 
tergend langzame dood.  Bij de andere pijn, de innerlijke, 
onzichtbare zielenpijn, die gepaard gaat met een sterk 
gevoel van verlatenheid en eenzaamheid is geen 
voorstelling te maken. Bij het mysterie van Golgotha is 
misschien wel het meest pijnlijke, de innerlijke zielenpijn: 
het afgesneden zijn van de Vader-God.

De lijdenstijd gaat vooraf aan Pasen. Pasen gaat  niet 
meer over pijn, maar over iets wat wij ons nauwelijks 
kunnen voorstellen of met het gewone verstand 
kunnen begrijpen : de overwinning van de dood en de 
opstanding. Geen woord meer over het aardse lijden. Na 
de opstanding breekt een merkwaardige periode aan 
met verschijningen. De periode van Pasen tot Pinksteren 
duurt 40 dagen. In de antroposofische literatuur kun je 
nalezen dat veertig dagen of zes weken het tijdsbestek 
is dat de geest nodig heeft om zich aan nieuwe omstan-
digheden aan te passen. In oude mythen, sagen en in 
de Bijbelse traditie wordt de periode van veertig dagen 
gezien als een tijd waarin een belangrijke bewustzijns-
verandering plaatsvindt. Men kan deze periode van 
veertig dagen ook zien als een overgangsperiode tussen 
een fysieke  en een geestelijke wijze van zijn.  
        

Dit grootse verhaal van lijden en opstanding zet je aan 
het denken. Ook bij hedendaagse vraagstukken als 
uitzichtloos lijden of pijnloos sterven. Is pijn noodzakelijk 
om verder te kunnen gaan, te groeien, verder te ontwik-
kelen als mens? Met Pasen is een sterk beeld van hoop 
voor de mens en de mensheid gegeven: Christus, uit 
wie alles is voortgekomen, heeft zich belichaamd in een 
mens,  heeft geleefd als een mens, is gestorven als een 
mens, maar heeft de dood overwonnen en is tenslotte 
opgestaan! "Tegenover het menselijke sterfproces staat 
de Paasgedachte: de overwinning van de geestelijke 
wereld op het aardse."
In het boek "Jaarfeesten" van Rudolf Steiner wordt meer 
over de achtergrond van de grote jaarfeesten, Kerstmis, 
Pasen en het Johannesfeest geschreven. Met name 
Pasen wordt uitgebreid behandeld.
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Mededelingen vanuit de praktijkorganisatie

Petra Alkema – de Jong, praktijkmanager

Nieuwe website
Het ATL heeft een nieuwe website. Wij nodigen u uit om 
op www.atl-leiden.nl te kijken en de informatie over ons 
gezondheidscentrum en de patiëntenvereniging VOAG  
te bekijken.
Ook is het nu mogelijk om als patiënt herhaalrecepten 
aan te vragen en afspraken in te plannen via de website. 
Hiervoor dient u een account aan te maken; op de 
website staan instructies hoe een en ander in zijn 
werk gaat. U kunt hiervoor klikken op onderstaande 
pictogrammen op de website.

Webagenda; bekijk de lege plekken in de agenda van 
uw arts en boek een afspraak op het moment dat het u 
uitkomt.

Herhaalrecepten aanvragen; vraag recepten direct uit 
uw medicatielijst aan en ontvang herinneringen indien u 
uw medicatie opnieuw nodig heeft.

De afgelopen tijd is gebleken dat het aanvragen van 
herhaalrecepten niet vlekkeloos ging, excuses hiervoor. 
Wij hebben de laatste maand echter enkele aanpas-
singen in het systeem doorgevoerd waardoor het 
online herhaalrecepten aanvragen nu gemakkelijker zou 
moeten verlopen.
Overigens kunnen alleen herhaalrecepten worden 
aangevraagd als het gaat om:
- onderhoudsmedicatie (voor chronisch gebruik)
-  middelen die niet korter dan 24 uur geleden zijn 

aangevraagd

1  Voorwoord

3  Mededelingen vanuit de praktijkorganisatie

Thema’s

5  Pijn 
  Bart Janssen, huisarts

7  Wat kan pijn dóen? 
  Manja Wodowoz – de Boon, euritmietherapeut

10   Lijden -  Rouwen – Troosten   
Liesbeth Borg, POH-GGZ

12  De therapeutische werking van speksteen 
   Hilde Jansen-van Gijlswijk,  

kunstzinnig therapeut

14  Eten verteren met of zonder pijnn 
  Judy van den Berg, diëtist

16  Beweeg 
  Paulien Engels, POH

Diversen 

17  Nieuwe huisarts in opleiding

18  Hoe krijg ik regie over mijn leven? 

20  Met pijn in mijn hart….. 
  Sabine de Raaf, kunstzinnig kindertherapeut 

21  Vraag aan de oudere mens! 
  
22  Informatie, adressen en telefoonnummers
  Het Antroposofisch kinderspreekuur 
  VOAG en en solidariteitsfonds 

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

Het ATL verhuurt een aangename,  
sfeervolle vergaderruimte voor 10 personen 
in de avond of in het weekend. 

Ook is het mogelijk de oefenzaal of een 
van de andere ruimtes te huren. Informatie 
kunt u verkrijgen bij Petra Alkema-de Jong 
via ons email adres: 
administratie@atl-leiden.nl.
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Beeldscherm in de wachtkamer van  
Rijn en Schiekade 13
Sinds enige tijd is er in de wachtkamer van Rijn en 
Schiekade 13 een beeldscherm geplaatst waarop te zien 
is welke medewerkers in het pand werkzaam zijn, wat de 
eventuele wachttijden van de artsen zijn en algemene 
informatie. Wij hopen dat deze toevoeging aan onze 
inrichting tegemoet komt aan de wens van patiënten 
om meer duidelijkheid te hebben over aan- en afwezig-
heid van artsen en therapeuten en de wachttijden van 
de artsen. Als na verloop van tijd blijkt dat deze vorm van 
berichtgeving in de wachtkamer bevalt, dan kan het zijn 
dat ook in de wachtkamer van Rijn en Schiekade 16 een 
beeldscherm zal worden geplaatst.

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 opleidings-
praktijken 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 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 samen-
spraak 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; meld 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.

Pijn

Bart Janssen, huisarts

Er zijn meerder soorten pijn beschreven. Ik wil het 
vooral hebben over  de  nociceptieve pijn en de 
neuropathische pijn.  En hoe te handelen vanuit het 
natuurwetenschappelijk en het antroposofisch genees-
kundig concept.
Nociceptieve pijn komt voort uit schade van weefsel 
( behalve het zenuwweefsel). Bij, als voorbeeld, een 
enkel verzwikken ontstaat er weefselschade met 
zwelling.  Bij beschadiging komen er stoffen vrij die 
kleine pijnzenuwlichaampjes (nociceptoren) in de huid 
en rondom het enkelgewricht prikkelen.  Deze geven via 
zenuwbanen signalen door (elektrische stroompjes) aan 
het ruggenmerg en vervolgens worden deze signalen 
naar de hersenen geleid met als gevolg een pijnsensatie. 
Nociceptieve pijn komt ook voor bij ontstekingen zoals 
infecties maar ook bij gewrichtsontstekingen (reuma en 
artrose ). Ook na operaties en trauma's is er sprake is van 
weefselschade met pijn.
Neuropathische (zenuw) pijn is het gevolg van een 
beschadiging of ziekte van het perifere of het centrale 
zenuwstelsel en kan zich uiten als een ( spontane) 
heftige pijnervaring maar kan ook een overgevoeligheid 
voor prikkels geven. Heftige pijn kan ook ontstaan na 
aanleiding van een prikkel die normaal geen of weinig 
pijn geeft. Een snijwond maar ook een ontsteking ( 
gordelroos ) of beklemming (hernia) die een zenuw 
beschadigt kan na enige tijd aanleiding geven tot 
heftige pijn. Men noemt dit ook wel zenuwpijn. Deze 
pijn is het gevolg van signalen die de beschadigde 
zenuw zelf naar het ruggenmerg gaat afgeven en die 
vervolgens aan de hersenen worden doorgegeven om 
uiteindelijk een pijnsensatie te geven. Bij neuropathische 
pijn is men nooit zonder pijn aangezien de beschadiging 
van de zenuw niet spontaan overgaat. Buiten deze altijd 
aanwezige pijn treden er soms heftige spontane pijn-
aanvallen op.  Dit komt omdat de beschadigde zenuw 
soms spontaan ontlaadt met een hevige schietende 
pijn als gevolg. Neuropathische pijn komt ook voor bij 
zenuwen die niet goed meer functioneren zoals bij 

neuropathie. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij langer 
bestaande, niet goed behandelde suikerziekte en bij 
overmatig alcohol gebruik. Wanneer zenuwbanen in het 
ruggenmerg of in de hersenen niet goed functioneren 
kan dit ook tot neuropathische pijn leiden.  Omdat 
dit functiestoornissen in het centrale zenuwstelsel 
(ruggenmerg en hersenen) zijn, noemen we dit centrale 
neuropathische pijn in tegenstelling tot de hierboven 
beschreven perifere neuropathische pijn.
Beide soorten pijn kunnen ook naast elkaar voorkomen 
bij een kwaadaardige ziekte.  Zwelling en ontsteking 
geven nociceptieve pijn en ingroei in het zenuwweefsel 
leidt tot neurogene pijn. In Nederland heeft circa twintig 
procent van de bevolking matige tot ernstige chronische 
pijnklachten.
Het antroposofisch geneeskundig concept maakt bij pijn 
een onderscheid in zenuwzintuig processen en stofwis-
selingsprocessen.
Het zenuwzintuigweefsel beleeft de pijn als een versterkt 
pijnlijk bewustzijn van weefsel wat we normaal gespro-
ken niet voelen en waarvan we geen besef hebben. Pijn 
verstoort ook de energiebalans. Pijn werkt verzwakkend 
op het organisme zoals verhoogde wakkerheid en slecht 
slapen ook een negatieve werking hebben. Hierdoor 
wordt het herstelvermogen aangetast en ontstaat er een 
toenemende vermoeidheid.
Weefselschade zoals bij ongelukken en ontstekingen 
geeft zwelling, warmte en pijn.  Dit noemen we in de 
antroposofie stofwisselingsprocessen.
In het antroposofisch pijnconcept kunnen we behande-
len op fysiek niveau, maar ook werken aan het herstel 
van de energiehuishouding en van de regeneratie 
(herstellende) krachten. Daarnaast is er aandacht voor 
het harmoniseren van de versterkte en vaak destructieve 
overactieve zenuwzintuigprocessen die inwerken op 
het fysieke en energetische lichaam. Tenslotte is het 
verwerken en een plaats kunnen geven van pijn in de 
biografie en het leren omgaan met langdurende pijn 
belangrijk.

MEDEDELING

Met het oog op de privacywetgeving 
moeten wij u in staat stellen om te kennen 
te geven dat u de Nieuwsbrief NIET meer 
wilt hebben. 

U kunt vanaf nu, per e-mail, aangeven dat u 
de Nieuwsbrief NIET meer wilt ontvangen. 

Het e-mailadres hiervoor is: 
nieuwsbrief@atl-leiden.nl.
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Wat kan pijn dóen?

Manja Wodowoz – de Boon, euritmietherapeut

‘Heile, heile Segen
Drei Tage Regen,
Drei Tage Sonnenschein
Bald wird alles besser sein.’

Vrij vertaald: laat het door de zegen weer een 
geheel worden, drie dagen regen, drie dagen 
zon, dan zal alles beter zijn.

Dit liedje heb ik van mijn oma, die dan als het 
gezongen moest worden ook nog de zere plek 
met haar hand zachtjes in het ritme wreef.  
Het had meestal een wonderbaarlijke werking 
en ik kon weer verder spelen.

Pijn haalt je tijdelijk uit het ‘een geheel voelen’ 
met de wereld. Alleen jij voelt het zo sterk op 
dit moment. Dat maakt dat je je ook eenzaam 
kan voelen in het beleven van pijn. De ander 
kan door troost en/of medeleven helpen de 
verbinding met de wereld weer sterker in beeld 
te brengen. Heerlijk is het als het over is.

Ik zit te naaien aan een carnavalkostuum.  
,Au!’,  in mijn vinger geprikt. De spitse naald 
drong door de huid en nu voel ik mezelf 
duidelijk precies op die plek. Ik was bezig met 
de stof, met de kleuren of het wel goed zou 
passen, met de zoom – hopelijk niet te  
lang-  was een beetje buiten mezelf. Met die 
prik ben ik direct bij mijzelf.

Dit aspect van pijn dat je jezelf voor een tijd 
duidelijker voelt en daardoor meer bij je zelf 
bent, wordt in de euritmie door de beweging 
van de klinker ‘E’ therapeutisch ingezet. Bij 
iedere E-beweging komt een kruising van de 
ledematen tot stand. Deze kruising probeer je 
zo uit te voeren dat je hem voor een moment 

De fysieke component van nociceptieve pijn kan bestre-
den worden met bekende pijnstillers zoals paracetamol, 
ibuprufen, naproxen (NSAID) en opiaten. Deze zwakken 
ook de te sterk ingrijpende bewustzijnsprocessen af. Het 
gevolg is wel dat we wat ontkoppelen van het lichaam 
met als bijwerking sufheid, verminderde alertheid en 
vermoeidheid. En bij de opiaten kan een vertraging en 
verzwakking van de vertering optreden met als hinderlijk 
gevolg verstopping.
Bij neuropathische pijnbestrijding valt op dat dit soort 
pijn meestal slecht reageert op de gebruikelijke pijnstil-
lende middelen die worden gegeven bij nociceptieve 
pijn.  Andere middelen die ook voor depressie en 
epilepsie worden  gegeven, werken vaak beter, zoals 
amitryptiline, carbamazepine, gabapentine en prega-
baline (Lyrica). Ook deze middelen blokkeren gedeeltelijk 
de te krachtige inwerking van het zenuw stelsel.

Antroposofische geneesmiddelen die uitwendig 
ingezet kunnen worden:  
-  kamillekompressen bij buikkrampen, 
-  solum olie bij spier- en botpijnen, 
- arnica olie bij (krampende) spierpijn, 
- aconitum olie bij zenuwpijn,
- arnicazalf bij gewrichtspijnen en kneuzingen, 
- kwark- kompressen bij borstontsteking, 
-  erysipilas (onderhuidse weefselontsteking) en 

spataderontsteking.

Als voorbeeld beschrijf ik de bestanddelen van 
arnica massageolie:  
-  Arnica werkt pijnstillend door het losser maken van 

de te sterk ingrijpende bewustzijnskrachten maar 
ook werkt het tegen zwelling;

-  Cuprum (koper) werkt verwarmend en ontspan-
nend;

-  Calendula vermindert de ontsteking en de zwelling;
-  Berkenblad werkt activerend;
-  Lavendel  is rustgevend en ontspannend;
-  Rozemarijn werkt verwarmend.
Zo werkt deze olie op verschillend niveaus van de pijn.

Maar ook voor inwendig gebruik zijn er 
mogelijkheden:
-  Aconitum en Rhus toxicodendron bij zenuwpijn;
-  Belladonna bij kloppende ontstekingspijn met koorts;
-  Oxalis, Nicotina en Kamille bij koliekachtige pijnen;
-  Apis bij brandende ontstekingspijnen;
-  Mandragora bij gezwollen, ontstoken gewrichten.

Ondersteunende antroposofische therapieën:
-  Ritmische massage kan pijnstillend, ontkrampend 

en opbouwend zijn;
-  Euritmietherapie kan de chronische pijnklachten 

positief beïnvloeden;
-  Gesprekken en cognitieve gedragstherapie kunnen 

ook ingezet worden.

We verwijzen steeds vaker naar de pijnpoli waar 
pijnartsen meer specialistische methodes kunnen 
toepassen. (Chronische ) pijn kan zo dus op meerdere 
fronten behandeld en begeleid worden.
Hopelijk heb ik zo een beeld kunnen schetsen van het 
fenomeen pijn en hoe te handelen vanuit het genees-
kundig natuurwetenschappelijk en het antroposofisch 
geneeskundig concept.
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mate’ de gezondste vorm om deze stappen te zetten.
In relatie tot je leeftijd wordt het kunnen verdragen 
van pijn groter. Dapper noemen we dat. En wat fijn  
als er iemand is die het kan zien of meevoelen.

In de tijd voor Pasen kan men de pijn proberen te 
begrijpen of te voelen die het Christuswezen, een 
zon-licht wezen,  heeft doorgemaakt om als mens 
door de dood te gaan. Het beeld van het kruis komt 
nu in een groter perspectief terug als een grote ‘E’, met 
als centrum de hartkrachten : voel jezelf – en voel de 
ander.

ook echt voelt. Dat kan het beste als je daar, waar de 
ledematen kruisen, nog een extra druk uitoefent.  

Zo als de medeklinkers een verhouding met de 
dierenriem hebben, zo hebben de klinkers een relatie 
met de planeten. De ‘E’ is als klank verbonden met de 
planeet mars, daardoor ook aan het metaal ijzer en aan 
de boomsoort eik.  
Deze E-klankbeweging kan ervoor zorgen dat ik bij 
duizeligheid of onbalans in het lopen steviger mijn 
benen en mijn voeten waar kan nemen. Het kunnen 
staan als een eik.

Het laat mij voelen waar mijn centrum is, als ik te veel 
buiten me zelf ben. En als ik te weinig gewicht heb, 
helpt het mij om mezelf te versterken in mijn opbouw-
krachten. Bij epileptische klachten bied de E-beweging 
een mogelijkheid direct weer contact te maken met 
jezelf. Hier is de ijzerrelatie voelbaar.
Ook laat het mij zien hoe ik mezelf kan verweren en 
hoe ik voor de ander ruimte kan maken zonder mezelf 
helemaal weg te cijferen. Mars wordt in verband 
gebracht met de krijgskunst, het beheersen van 
assertiviteit.

Pijn veroorzaakt, dat ik mijzelf duidelijk voel: ‘E’ – ik voel 
me zelf.

En als het op die plek, waar ik de E-beweging doe, een 
beetje pijn begint te doen, wellicht een blauwe plek 
ontstaat door de herhaling, is het een teken dat de 
beweging krachtig genoeg was om mezelf goed te 
kunnen voelen.
Een andere beweging die met pijn te maken heeft, 
komt uit het muzikale terrein van de euritmie, de 
tooneuritmie. Het is de beweging van een mineur-
stemming.
Als het in je ziel pijn doet, kun je uit wanhoop 
woede en vertwijfeling voelen, je agressie naar buiten 
brengen of je helemaal in jezelf opsluiten of je komt 
in een scheppend proces door een verhaal of gedicht 
te schrijven, een schilderij te maken of een beeld te 
boetseren. Nog zo een scheppende mogelijkheid 
is muziek maken. De meeste klaagliederen zijn in 

een stemming geschreven die we mineur noemen. 
Daarbij is het interessant dat je met veel zielsmatige 
hartpijn een verlichting kunt voelen bij een verdrietig 
stuk muziek in mineur. Met die pijn in je ziel ben je als 
het ware een stukje te diep in jezelf verzonken. Het 
zingen/muziek maken of luisteren helpt je dan weer 
een stukje uit je zelf. Deze mineurstemming heeft een 
euritmisch gebaar en versterkt deze werking. In een 
voordracht van 1924 spreekt Rudolf Steiner het zo uit: 
‘…En wanneer ik en astraallichaam in pijn verzinken, 
dan zoekt de mens doordat hij de toon of de klank 
uit zich voortbrengt,…, omdat hij zich te sterk voelt, 
zich uit zichzelf te rukken. In de klagende toon, in de 
mineurstemming probeert de mens zich uit zichzelf 
te trekken, omdat hij zich te sterk heeft gevonden.’ 
(Sichtbarer Gesang, Toneurythmiekurs)   

Eigenlijk willen we vandaag de dag niets meer met pijn 
te maken hebben. Alles moet juist pijnloos gaan.  
We kijken alleen naar het vervelende moment zelf en 
zien geen vooraf en geen daarna. We doen er veel  
voor om ons leven vooral leuk en plezierig te maken, 
zonder storing.
In andere tijden hadden mensen eerder behoefde  
om juist pijn-momenten voor zich zelf te creëren.  
Denk aan de asceten of aan de gewoonte om knielend 
je gebeden te doen. De Spartanen, die zich zelf 
probeerden te harden door ontberingen en exercitiën.

Dat in het pijnvoelen ook een aspect van ontwikkeling 
ligt, wordt niet meer veel gezien.
Het begint al met het geboren worden. Ik kan wel  
zeggen dat dit tot nu toe mijn grootste pijn-beleve-
nissen waren. De weeën die zich meestal langzaam 
opbouwen helpen bij het besef het wonder van nieuw 
leven te koesteren en lief te hebben. Wat een zalig 
moment nadat die pijn zo intens was.
Kleine pijntjes en grote pijn – dat is een verschil, dat 
voor iedereen andere definities kent.
Door het leven heen veranderen de draagkrachten 
voor pijn. Het leren lopen met vallen en opstaan, met 
alle beurse plekken, geeft je een soort pijn-conditie. 
‘Wil dat wat je doet iets teweegbrengen dan moet het 
vaak eerst pijn doen.’ Natuurlijk is ook hier een ’met 
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Rouwen kan gezien worden als een antwoord op het 
lijden, een proces van helen om tot aanvaarding te 
komen van je eigen levensweg. Dit proces gaat gepaard 
met veel emoties en het uithouden om in niemandsland 
te verkeren.
Verdriet, als uiting van liefde en verbondenheid.
Boosheid, door wanhoop en machteloosheid.
Eenzaamheid en het zoeken naar houvast.
De waarom vragen die belangrijk zijn, ook al is er geen 
antwoord omdat ze leiden tot zingevingvragen.
Rouwen is hard werken en gaat gepaard met vermoeid-
heid, uitputting, minder weerstand en kwetsbaarheid.
In alle opzichten is warmte belangrijk, zowel letterlijk: 
warm eten, een bad, warme kleding een warm bed, als 
figuurlijk van de mensen om ons heen.

Rouwen

 Rouwen is broeden
 Is opnieuw geboren worden
 Rouwen
 Een stille
 Eenzame
 Ongeziene weg
 Naar het diepste Zelf
 Naar de leegte
 De overgave
 Naar het Zijn
 Waar de liefde leeft
 In die warmte
 Geschiedt
 Het wonder
 Een stille
 Diepe vreugde: ik Ben
 Dankzij de pijn van de rouw

Gerda van Hulst

Troosten is mede-lijden, ontvankelijk zijn voor de pijn en 
het leed van de ander en ons in de ander verplaatsen. 
Vanuit ons hart bij de pijn van de ander aanwezig 
kunnen zijn. Door aandachtig te luisteren naar de ander 
zodat deze keer op keer zijn verhaal mag vertellen.

Luister

 Als ik je vraag naar mij te luisteren
 En jij begint mij adviezen te geven
 Dan doe je niet wat ik vraag.

 Als ik je vraag naar mij te luisteren
 En jij begint mij te vertellen
 Waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel
 Dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
 Als ik je vraag naar mij te luisteren
 En jij denkt dat je iets moet doen om
 Mijn probleem op te lossen, dan laat je
 Me in de steek, hoe vreemd het ook mag lijken.

 Misschien is dat de reden
 Dat voor sommige mensen bidden werkt
 Omdat God niets terug zegt en
 Hij geen adviezen geeft
 Of probeert om de dingen voor je te regelen.
 Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop
 Dat je er zelf wel uitkomt.
 Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me
 En probeer me te begrijpen.

 En als je wilt praten
 Wacht dan even en ik beloof je
 Dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Leo Buscaglia

Lijden -  Rouwen - Troosten

Liesbeth Borg, POH-GGZ

Bij lijden, rouwen en troosten gaat het altijd om  
unieke intens persoonlijke ervaringen.
Als een vingerafdruk die wel overeenkomsten vertoont 
maar nooit hetzelfde is.
We kunnen dus niet vergelijken of denken dat we weten 
hoe het voor een ander is. Belangstelling voor de unieke 
ervaring is een persoonlijk afstemmen op de ander.

Lijden kan zich op alle levensgebieden afspelen en heeft 
te maken met verlies, verlatenheid, een intense pijn van 
het afgesneden zijn en de heimwee zonder terugkeer.
Het verlies van waar we aan gehecht zijn: gezondheid, 
een geliefde, familie, werk een huisdier. Hoe sterker de 
verbondenheid was, hoe intenser de pijn.
In de verlatenheid is ook de verbondenheid met het eigen 
lichaam vaak minder, het lichaam is koud en doet pijn.
Ritmische massage, inwrijvingen kunnen helpen 
die verbinding meer te herstellen en het lichaam te 
ontkrampen.

Sotto voce

 Zoveel soorten van verdriet,
 Ik noem ze niet.
 Maar één, het afstand doen en scheiden.
 En niet het snijden doet zo’n pijn
 Maar het afgesneden zijn.

 Nog is het mooi, ’t geraamte van een blad,
 Vlinderlicht rustend op de aarde,
 Alleen nog maar zijn wezen waard.
 Maar tussen de aderen van het lijden
 Niets meer om u mee te verblijden:
 Mazen van uw afwezigheid,
 Bijeengehouden door wat pijn
 En groter wordend met de tijd.
 Arm en beschaamd zo arm te zijn.

M.Vasalis
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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 
Huisarts in opleiding – Elke Riedl  

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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en prikkelend gevoel in haar vingers. Ze had hierdoor 
moeite met de fijne motoriek en liet vaak iets uit haar 
handen vallen. Ik dacht meteen terug aan het verhaal 
van de psycholoog. Zou deze patiënte ook verlichting 
van haar klachten kunnen voelen met speksteen?

Resultaat van de therapie na 14 sessies
Ik zag mijn patiënte continue genieten tijdens de 
therapie. De speksteen verwarmde en ontspande haar. 
Na de negende sessie liet zij bijna niets meer uit haar 
handen vallen. Het was wel belangrijk met regelmaat 
te werken aan de steen, anders merkte zij direct weer 
verschil in de motoriek van haar handen. Ze heeft veel 
gevoeld tijdens het werken met de steen. Het heeft haar 
geleerd om ‘nee’ te zeggen en ze zorgt hierdoor beter 
voor zichzelf. En het allerbelangrijkste is: zij heeft minder 
pijn! We zijn gestopt met de therapie. De patiënte 
heeft zelf een speksteen gekocht en van mij instructies 
gekregen hoe ze hier thuis mee kan blijven werken.

De therapeutische werking van speksteen

Hilde Jansen-van Gijlswijk, kunstzinnig therapeut

Casus van een patiënte met een beschadiging van het 
zenuwstelsel (neuropathie) na chemotherapie

Jaren geleden werkte ik als kunstzinnig therapeut in 
een verpleeghuis. Ik werkte met een patiënt die nog 
weinig plezier had in het leven. De geriater had hem 
kunstzinnige therapie aanbevolen met de hulpvraag: 
hoe prikkelen we de levenszin van deze patiënt? In de 
therapieruimte had ik een aantal materialen neergelegd, 
waaronder een speksteen. Onmiddellijk wees hij naar de 
steen en zei: ‘Die moet ik hebben.’ Ik gaf hem de steen 
en hij begon de steen direct te koesteren. Ik gaf hem 
schuurpapier en hij ging aan het werk. Hij had weinig 
sturing nodig. Het was alsof hij werd geleid door een 
onzichtbare hand.

Het ging snel beter met mijn patiënt. En dat was zo 
opvallend voor het personeel van zijn afdeling, dat mij 
werd gevraagd wat ik met hem had gedaan. Zo ook 
door zijn psycholoog. Ik vertelde haar over de speksteen 
die hij bewerkte. Geïnteresseerd liep zij met mij mee naar 
het atelier om een speksteen te bekijken. Ze had er nog 
nooit van gehoord. Ik gaf haar er een in haar handen. 
Direct raakte zij geëmotioneerd. ‘Wat is dit voor een 
steen?’ vroeg zij. ‘Wat gebeurt er?’ vroeg ik. Ze vertelde 
mij dat zij na haar chemotherapie nog altijd vreselijke 
pijn aan haar vingertoppen had, en dat de pijn direct 
verdween nadat zij de speksteen in haar handen kreeg.

Wat is speksteen?
Yolanda ter Horst schrijft op haar creatieve website 
www.dutchpainter.nl: ‘Speksteen, ook wel zeepsteen of 
soapstone genoemd, heet eigenlijk Steatiet. De naam 
zeepsteen is ontstaan doordat de steen door het hoge 
talkgehalte aanvoelt als een glad stukje zeep. Speksteen 
wordt op veel plaatsen in de wereld gevonden, maar 
niet in Nederland. Het is een steensoort die soms wel 
90 miljoen jaar oud kan zijn, zoals is vastgesteld door 
geologen in Californië. We kennen onder andere de 

Chinese steatiet (meestal wit, roze, groen of zwart), de 
Egyptische steatiet en de Braziliaanse steatiet, waarvan 
de Braziliaanse het makkelijkst te bewerken is.’

Wat is neuropathie bij kanker?
Drs. Beijers, T. (medisch oncoloog), Cleen, L. de 
(ervaringsdeskundige), prof. dr. Faber, C.G. (neuroloog), 
dr. Mols, F. (overige deskundige), Dr. Wagemans, M.F.M. 
(anesthesioloog) schreven op de website www.kanker.
nl: ‘Als u kanker heeft, of behandeld wordt voor kanker, 
kunt u last krijgen van neuropathie. Bij neuropathie 
werken één of meer zenuwen niet goed meer. Dit 
kan diverse klachten geven. Meestal zijn de klachten 
prikkelingen of tintelingen, een doof of veranderd 
gevoel of pijn in handen of voeten. Maar ook verlies van 
spierkracht en kramp komen voor. Deze tekst gaat alleen 
over neuropathie als bijwerking van de behandeling 
met chemotherapie. Deze vorm van neuropathie heet 
chemotherapie geïnduceerde perifere polyneuropathie 
(CIPN). Bij perifere polyneuropathie zijn de perifere 
zenuwen aangetast. Dit zijn de zenuwen die naar de 
armen en benen, handen en voeten lopen. Meestal zijn 
de uiteinden van deze zenuwen beschadigd. Dit heeft 
vooral invloed op de werking van de spieren en het 
gevoel. 
Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten door de 
neuropathie na verloop van tijd door het staken van 
de chemotherapie. Het herstel van de beschadigde 
zenuwen kan echter lang duren, want zenuwcellen 
herstellen traag. Bij sommige mensen is de neuropathie 
blijvend. Of wordt de neuropathie wel minder, maar 
verdwijnt deze niet helemaal. Soms worden de klachten 
juist erger.’

In 2016 kwam in het ATL een patiënte voor kunstzinnige 
therapie bij mij. In 2012 werd bij haar borstkanker 
geconstateerd. Zij kreeg hiervoor chemotherapie. Door 
de chemotherapie raakte zij onmiddellijk in de overgang. 
Ook kampte zij sindsdien met een constant brandend 
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vocht en/of gas in de darmen met name in het begin 
van de dunne darm, vlak onder de maag en/of het 
laatste deel van de dunne darm, midden onder in de 
buik. Hierdoor gaat de darm opzetten en ervaart men 
ongemak of pijn.

Het blijkt ook dat mensen met PDS vaak een te trage 
darmpassagesnelheid hebben waardoor nog meer 
fermentatie ontstaat met alle gevolgen. Het gebruik van 
een extract met bittere kruiden kan hierbij verlichting 
geven, de darmperistaltiek wordt bevorderd en het 
lichaam gaat meer enzymen aanmaken om al het 
voedsel efficiënt af te breken zodat het niet kan gaan 
fermenteren.

Het is altijd even een uitzoekerij voor mij als diëtist waar-
door het PDS is ontstaan en in welke mate van striktheid 
het zogenaamde FODMAP dieet zal kunnen helpen. Dit 
is een traject van weglaten van koolhydraten die sterk 
de neiging hebben te fermenteren in de darm, gevolgd 
door een traject van achterhalen hoe de voeding weer 
kan worden uitgebreid om het voedingspatroon weer 
zo normaal en gezond mogelijk te maken. FODMAP rijke 
voedingsmiddelen zijn namelijk wel gezond. De term 
FODMAP staat voor de Engelse afkorting Fermented 
Oligosachariden Di-sachariden, Monosachariden And 
Polyolen (ofwel: fermenteerbare lange keten koolhydra-
ten, dubbelvoudige koolhydraten (voorbeeld is lactose), 
enkelvoudige koolhydraten (voorbeeld is fructose) en 
polyolen (voorbeeld is sorbitol dat ook voorkomt in 
bepaalde groenten).
75% van de mensen met PDS hebben baat bij het 
FODMAP dieet. Nog nooit was een dieet of medicijn zo 
effectief bij een grote groep mensen.

Bij te veel fermentatie gaan vele ongewenste bacteriën 
in onze darmen de voeding laten gisten en rotten en dat 
voelen we. Hierdoor gaat de ontlasting vaak vreemde 
vormen aannemen. De optimaal gevormde stoelgang 
is te vergelijken met een sigaar of banaan én het is 
optimaal als er bijna geen toiletpapier nodig is.

Vanuit de antroposofie gezien zie ik PDS als een verte-
ringszwakte en kijk ik graag samen met de betrokkene 
of dit versterkt kan worden. Onze spijsvertering is erg 
afhankelijk van rustmomenten in de dag, elke dag weer!! 
Rest to digest is een mooi gezegde.
Als wij te veel in ons hoofd bezig zijn en te veel prikkels 
tot ons nemen kan de vertering van het eten in de knel 
komen, er is geen energie meer voor beschikbaar. En 
prikkels moeten ook ‘verteerd’ ofwel verwerkt worden. 
Als al die prikkels ons te veel worden zeggen we ook 
heel toepasselijk ‘het moet even zakken’.
Dit inzicht wordt meer en meer bevestigd door een 
nieuwe wetenschap die stelt dat onze darmen ons 
tweede brein zouden zijn. In onze darmen wordt meer 
serotonine aangemaakt als de vertering goed verloopt 
dan in onze hersenen. Een heel interessant onderwerp 
om eens meer over te lezen en vervolgens de tijd nemen 
om deze informatie te ‘verteren’.

Eten verteren met of zonder pijn

Judy van den Berg, diëtist

Pijn is altijd een signaal van het lijf waar het zenuwstelsel 
bij betrokken is. Door pijn te ervaren gaan wij ons best 
doen dit te verlichten, we gaan er rekening mee houden 
en aandacht aan besteden. Dat is ook de bedoeling 
van pijn. Een normaal verloop van pijn is door deze 
aandacht en verzorging  binnen een relatief korte tijd 
weer afgenomen en verdwenen. Die pijntjes kennen 
wij allemaal. Als een pijn langer aanhoudt wordt er iets 
anders van ons gevraagd, het zoeken naar de oorzaak. In 
mijn praktijk is buikpijn een veel voorkomende klacht en 
reden om de voedingsgewoonte en verteringskracht te 
onderzoeken en te bespreken.

Van pijn in het algemeen kan nog gezegd worden dat 
als het continu of veel aanwezig is dat de hersenen het 
pijnsignaal kunnen ‘uitvergroten’ en mensen worden 
daardoor gevoeliger voor pijn, ervaren meer pijn dan 

er is. Dit geldt voor vele soorten van pijn en  voor 
pijn in het buikgebied is dat als volgt vastgesteld. Bij 
mensen mét en zonder Prikkelbare Darm Syndroom 
(PDS) is een ballon met een slang om deze op te blazen 
ingebracht via de anus. Bij de mensen mét PDS wordt 
eerder pijn ervaren en ook meer dan bij mensen zonder 
een PDS. Met andere woorden, mensen met PDS lijken 
gevoeligere zenuwuiteinden in de darm te hebben die 
eerder reageren op stimulatie, zodat zij eerder en meer 
pijn voelen vergeleken met iemand zonder PDS die dan 
nog geen pijn voelt.

Tegen  PDS is een zeer effectieve voedingstherapie 
ontwikkeld. Het blijkt dat er bij PDS een gevoeligheid 
is voor fermentatie ofwel gisting van bepaalde type 
koolhydraten uit de voeding. Door deze fermentatie (en 
dus verstoorde darmflora) ontstaat een toename van 
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Beweeg

Paulien Engels, POH

Bij de meeste oudere mensen leeft de overtuiging dat pijn 
gewoon hoort bij het ouder worden.
Ouderen willen niet graag over pijn klagen en willen ook 
niet verslaafd worden aan pijnstillers.
Als je pijn hebt zijn je bewegingen trager, draai je 
moeilijker, buk je moeilijker, je wordt in al je bewegingen 
behoedzamer.
Vooral om niet te vallen ga je minder snel en minder vaak 
bewegen.
Minder bewegen en het hebben van pijn  heeft een 
negatieve invloed op het dagelijks functioneren: je wordt 
stiller/somberder, je slaapt minder goed in of door, je gaat 
er minder snel op uit want je blijft liever thuis.
Kortom je hele kwaliteit van leven kan negatief beïnvloed 
worden door chronische pijnklachten.
 De meeste pijn op oudere leeftijd komt door slijtage van 
de gewrichten, ook wel artrose genoemd. Ook pijn in de 
spieren komt veel voor.
Ruim driekwart van de ouderen geeft aan hier last van te 
hebben en ruim een kwart van alle ouderen zegt dat deze 
pijnklachten hun dagelijkse leven negatief beïnvloed.
Allemaal sombere tijdingen, maar wat kan je zelf hieraan 
doen?
Van belang is om te blijven bewegen. Ook als goede 
dagen afwisselen met slechte dagen, beweeg dan meer 
op de goede dagen. Probeer niet te lang achter elkaar 
niets  te doen: wissel rust af met bewegen.
Bewegen versterkt de spieren, en de spieren ondersteunen 
de gewrichten waardoor deze minder pijnklachten kunnen 
geven.

Probeer ook een gezond gewicht te krijgen en te 
behouden, zodat de belasting van je  kniegewrichten 
minder wordt.
Eet gezond en voldoende eiwit, want van eiwit kan 
je nieuwe spieren maken. Zorg ook dat je voldoende 
vitamine D3 en kalk binnen krijgt voor de vorming van 
sterke botten en spieren.
Bespreek met je huisarts de pijnklachten en neem 
pijnstillers altijd in overleg met je huisarts.
De specialist ouderengeneeskunde kan eventueel ook 
geraadpleegd worden.
Wacht niet te lang om  met klachten naar de fysiothe-
rapeut te gaan en doe trouw alle oefeningen dagelijks. 
Doe dagelijks balansoefeningen en kracht oefeningen 
ook al is het zittend op de stoel, en beweeg, beweeg, 
beweeg……

Nieuwe huisarts in opleiding

Mijn naam is Elke Riedl, ik ben van oorsprong Oostenrijkse, en woon sinds
18 jaar in Weteringbrug, een klein dorpje in de Haarlemmermeer.
Ik heb in Wenen diergeneeskunde gestudeerd en ben in Oostenrijk 10 jaar
praktiserend veearts geweest, in Nederland heb ik vooral met kleine
huisdieren gewerkt. Na een zwaar fiets-ongeluk waarbij ik mijn rug heb
gebroken kan ik door mijn blijvend rugletsel diergeneeskunde niet meer
full time praktiseren.

Omdat geneeskunde mijn grote passie is heb ik in 2011 besloten om
geneeskunde te studeren en om huisarts te worden.
Eigenlijk is er niet zo veel verschil met dierengeneeskunde, behalve dat
mensen meer terug praten en het makkelijker is om een anamnese af te nemen.
Ook is het vak als huisarts fysiek veel minder zwaar dan als dierenarts.
Af en toe werk ik nog steeds als waarnemend dierenarts omdat ik het heel
erg leuk vind, het is nu een soort hobby geworden.

Ik zit nu in mijn laatste jaar van de huisartsopleiding. Ik hoop dat ik
ooit mijn eigen huisartspraktijk kan runnen, het liefst samen met een
collega- huisarts.
In mijn vrije tijd doe ik veel aan sport, vooral wielrennen en technisch
duiken. Grot duiken is mijn allergrootste hobby. 

 
In Mexico is in januari de  
grootste grot in de wereld 
ontdekt, ik heb aan dit  
exploratie- project mogen deel 
nemen in het afgelopen jaar.

Sinds 2 jaar ben ik ook duikarts 
waarbij ik medische keuringen 
doe voor sportduikers.  
Ook keur ik parachutisten  
en ik ben expeditiearts.
Ik verheug me op dit laatste jaar 
opleiding en op mijn nieuwe 
toekomst als huisarts!
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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 in 
de lente zal geven. Het doel van deze training is 
dat de cursist bewuster wordt van de instrumenten 
die hij of zij tot 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 daden. 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 enigszins 
lukt om het huiswerk te doen, dan is de kans groot 
dat hij op een verfriste manier naar zichzelf kan 
gaan kijken, gewoonten kan veranderen 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 of juist hardnekkig 
aanwezig kunnen zijn. Ook door ingeslepen 
reactiepatronen en gewoontes kan het soms de 
vraag zijn waar u nog eigen regie over hebt.
Sommige cursisten lopen tegen bepaalde dingen 
aan in hun leven, zoals onvrede met werk of 
relaties, willen van sommige gewoontes af of meer 
stilte in hun hoofd. Maar ook zelfontwikkeling 
in het algemeen of nieuwsgierigheid zijn goede 
redenen om mee te doen.

De effecten van de training zijn divers. 
Bijvoorbeeld beter kunnen slapen, zelf meer rust 
kunnen vinden of beter met mensen om kunnen 
gaan. Feedback van eerdere deelnemers is dat 
ze op een prettiger, meer ontspannen en verfriste 
manier met onplezierige situaties om kunnen gaan 
en zich er minder snel door laten meeslepen. 
Ook geven zij aan dat ze meer tot rust kunnen 
komen, beter om kunnen gaan met de vermoei-
ende 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.
Een verwijzing van de huisarts of een therapeut is 
niet nodig.

Tijd en plaats
Voor deelname aan de cursus houdt de 
cursusleider een individuele intake om kennis 
te maken en om te bespreken of de cursus past 
bij de verwachting die de belangstellende ervan 
heeft. Deze vindt in principe telefonisch plaats, 
maar indien gewenst kan er ook een afspraak 
gemaakt worden. Deze afspraak vindt plaats 
op dinsdagavond 10 april 2018 bij het ATL. De 
bijeenkomsten zijn wekelijks op dinsdagavonden 
van 20.00 tot 21.15 uur op het ATL. De cursus is 
7x, en start op 17 april.

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.

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

Locatie 
Gezondheidscentrum ATL
Rijn en Schiekade 16
2311 AK Leiden
W: www. atl-leiden.nl
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Met pijn in mijn hart…..

Sabine de Raaf, kunstzinnig kindertherapeut

Afscheid
Ik reflecteer
Kinderen, ouders, collega’s
In mijn hart gesloten
Hartzeer

Na vele jaren met veel liefde en plezier het ATL mijn 
werkplek te mogen hebben genoemd is het nu tijd om 
uit te vliegen. Ik verleg mijn grenzen naar Oegstgeest 
waar ik bij Curium aan de slag zal gaan als Beeldend 
Therapeut.
Vele kinderen en hun ouders vonden de afgelopen 9 
jaar hun weg naar mij om door middel van schilderen, 
tekenen, boetseren, vilten, speksteen, linosnede, helende 
verhalen en nog vele andere technieken weer geloof 
te krijgen in hun eigen fantastische IK. Zo veel kinderen 
heb ik mogen zien opbloeien, groeien en weer genieten. 
Dankbaar voor al het vertrouwen wat in mij gesteld is 
door de ouders, de verwijzers en natuurlijk de kinderen 
zelf. Zonder vertrouwen in elkaar kom je niet waar je 
heen wilt.

Met pijn in mijn hart laat ik deze warme liefdevolle 
plek achter, daar waar het thuis voelt, waar er altijd een 
vrolijke begroeting en een liefdevol woord is. Waar 
de gebouwen een warm welkom uitstralen. Waar de 
kinderen de trappen op huppelen en weer afdenderen. 
Met veel liefde heb ik mijn bijdragen aan dit alles vorm 
gegeven, met veel plezier schreef ik voor de nieuwsbrief 
en verzorgde ik de seizoenstafel op nummer 13.

Ik laat jullie achter met de laatste inspiratie van mijn kant: 
schrijf en illustreer een Elfje.

Een simpel gedichtje bestaande uit 11 woorden: per zin 
achtereenvolgens 1-2-3-4-1
Bedenk een onderwerp, je lievelingsdier, je vriendin,  
een emotie. Daar kun je mee starten, of eindigen.

Tijger
Struiken ritselen

Strepen camoufleren hem
Een grauw, een grom

Wegwezen

Sterren
Ontelbaar veel

Bezaaien de hemel
Daar valt er een!

Wens

Tot weerziens! Sabine

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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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

Bestuur VOAG  

Voorzitter
Tromp de Vries
 
Secretaris
Robert Lamp
 
Penningmeester
Dick Langbroek
 
Algemene bestuursleden
Lida Jansen
Vacant 
 

Mandaten en mandaathouders    
Nieuwsbrief 
Liesbeth Borg
Judy van den Berg
Tromp de Vries
Lida Jansen
 
Wachtkamers
Lida Jansen
Judy van den Berg
Petra Alkema – de Jong
 
Cursussen/lezingen
Harco Alkema
Bart Janssen
 
Solidariteitsfonds
Liesbeth Borg
Petra Alkema – de Jong
Dick Langbroek
 
Kinderspreekuur
Bart Janssen
Judy van den Berg
 
Website
Petra Alkema – de Jong
Petra Jongbloed
 
Kwaliteitsbeleid
Petra Alkema – de Jong
Tromp de Vries

Informatie, adressen en telefoonnummers

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

Vereniging 

Ondersteuning

Antroposofische

Geneeskunde 

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

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

kamers
• 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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Colofon

© Maart 2018
De Nieuwsbrief is een uitgave van de 
Vereniging Ondersteuning Antroposofische 
Geneeskunde (VOAG) in samenwerking met het 
Antroposofisch Therapeuticum Leiden (ATL).

Het blad verschijnt 3 maal per jaar in een oplage van 
ca. 2500 ex. en wordt verspreid onder VOAG leden
en patiënten van het ATL.
Prijs: € 5,50
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