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Voorwoord
Leefstijl
Er wordt tegenwoordig veel geschreven over
“leefstijl”, waarmee vaak gedoeld wordt op
de invloed die jezelf hebt op je gezondheid.
Voeding, beweging, geestelijke activiteit en
sociale contacten zijn elementen die kunnen
bijdragen aan een goede gezondheid, juist ook
in tijden zoals de huidige pandemie.
Door al die aandacht zou je haast vergeten dat
je met je gezondheid ook net even pech kunt
hebben, net als een dakpan die onverhoeds op
je hoofd waait. Houd je jezelf keurig aan alle
voorschriften en adviezen om besmetting te
voorkomen, krijg je toch via een peuter die op
de crèche besmet is geraakt het Corona-virus
overgedragen.
Of ben je wellicht genetisch gezien veel vatbaarder voor virussen dan je huisgenoot die nergens
last van heeft terwijl jijzelf met zware koorts en
benauwdheid in bed ligt.

En hebt u zich al opgegeven als lid van
de patiëntenvereniging?
Zie het losse aanmeldingsformulier bij
deze Nieuwsbrief en laat van u horen!
Namens het bestuur van de
patiëntenvereniging VOAG,
Lia Groenendijk,
voorzitter ;
Dick Langbroek,
penningmeester.

Hoe het ook is, je kunt in ieder geval je best
doen om risico’s op besmettingen of ernstige
ziekte te verkleinen door tijd en energie te besteden aan wat en hoe je eet, hoe je beweegt
en ook hoe je omgaat met sociale contacten.
Daarover gaat dit themanummer, en we
wensen jullie allen toe dat je goed door
deze pandemie heen komt.
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Vaccineren? natuurli
Harco Alkema ~ huisarts
De laatste tijd wordt mij regelmatig gevraagd
of je je moet laten vaccineren en hoe ik daar
als antroposofisch arts over denk “want jullie
zijn daar geloof ik geen voorstander van toch?”
Ik kan u zeggen dat ik in deze pandemie een
overtuigd voorstander van vaccineren ben.
Ik kan u ook zeggen dat alle artsen die aan het
ATL verbonden zijn zich hebben laten vaccineren en dat op dit moment van schrijven vrijwel
alle assistentes zich ondertussen ook hebben
laten vaccineren.
Denken we daar dan niet meer genuanceerd over?
Heeft vaccineren niet ook bijwerkingen en ook
nadelige werkingen?
Zeker is dat zo en daarom is vaccineren altijd
een individueel besluit en dient een ieder de
vrijheid te hebben zich wel of niet te laten vaccineren. Ik som hieronder een aantal aspecten
op met betrekking tot het vaccineren, zowel
materieel alsook spiritueel.
Er worden veel te weinig dodelijke slachtoffers geteld. Er is namelijk niet alleen sprake van
directe sterfte maar ook van indirecte sterfte.
Directe sterfte zijn de mensen die overlijden na
een, al dan niet bewezen, klinisch Covid ziekbed.
Indirecte sterfte is de sterfte die is-, en nog komt,
ten gevolge van de maatschappelijk noodzakelijke maatregelen. De maatschappelijke maatregelen zorgen er enerzijds voor dat de ziekenhuizen
nog kunnen draaien, anderzijds zorgen ze ook
voor eenzaamheid, depressiviteit, toenemend
alcoholisme, toenemend gewicht, verslechtering
van leefstijl en faillissementen.
Al deze factoren veroorzaken ook ziekte en
sterfte en dit moet meegeteld worden.
Covid is geen erg griepje, het is veel meer.

4
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jk wel!
Of de maatschappelijke beperkingen proportioneel zijn is weer een ander aspect. Het is best
moeilijk te begrijpen dat we de gezondheid
willen bevorderen terwijl we dan toch de sportscholen, gezonde restaurants en terrassen sluiten
maar ondertussen de fastfood restaurants open
laten.
De preventie maatregelen zijn bedoeld om
geleidelijk aan een groepsimmuniteit op te bouwen. Groepsimmuniteit is de som van het aantal
gevaccineerde mensen plus diegenen die Covid
op een natuurlijke manier hebben doorgemaakt
en overleefd.
Eén van de grote problemen van de Covid is de
extreme besmettelijkheid en dat van de zogenaamde superverspreiders. Individueel bescherm
je jezelf met vaccineren tegen de Covid, tegelijkertijd draag je bij aan het minder verspreiden
van het virus. Iemand die zich laat vaccineren zal
geen superverspreider meer zijn. Vaccineren is ‘n
sociale daad. Iemand die zich niet laat vaccineren
levert daarmee geen bijdrage aan het bestrijden
van deze pandemie, maar zal dat mogelijk op
een andere manier doen.
Als je op een natuurlijke manier Corona doormaakt, heb je meer weerstand opgebouwd dan
je met een vaccinatie krijgt. Dat is de reden
waarom voor de meeste vaccins dubbele vaccinatie aanbevolen wordt, en als je het al doorgemaakt hebt je kunt volstaan met één boost
vaccinatie.
Waar komen dan die antroposofische
bezwaren tegen vaccineren vandaan?
Dat komt uit de overweging dat het doormaken
van een ziekte vaak ook het doormaken van een
ontwikkeling is. Bij kinderen kan dat vaak worden
waargenomen. Na een buikgriep kan een peuter
bijvoorbeeld ineens lopen of maakt een grote
sprong in taalontwikkeling door. Als jezelf griep
hebt en ligt te snotteren in bed is dat vaak een

Blijven zoeken naar het juiste evenwicht.
kans om je leven eens op een rijtje te zetten en
te onderzoeken wat er eigenlijk anders of beter
moet. Zo is ziekte een kans. Zo ook is deze
Covid pandemie een kans. Dat hebben we in
het begin gezien: in record tijd konden belangrijke maatschappelijke veranderingen worden
doorgevoerd en klaarde letterlijk de lucht
(vervuiling) op.
De grootste fout die we kunnen maken is dat
we terug willen naar de maatschappij van vóór
de pandemie en denken dat vaccinatie de
oplossing is. Vaccineren helpt wel om te komen
tot een nieuwe maatschappij in optimisme en
verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld.
Historisch is nog interessant dat Rudolf Steiner,
toen hij ooit samen met zijn vrouw Maria in
Berlijn was, en er een pokken epidemie heerste
op een antroposofische kinderopvang, zij beiden
zich uit solidariteit onmiddellijk lieten vaccineren,
wetende dat de pokkenvaccinatie ook bijwerkingen had.
Dus ik zeg: “Vaccineren? Tuurlijk wel”
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Leefstijl en kunst
“Go into the arts. I’m not kidding.
The arts are not a way to make a living.
They are a very human way of making
life more bearable.
Practicing an art,
no matter how well or badly,
is a way to make your soul grow,
for heaven’s sake.
Sing in the shower.
Dance to the radio.
Tell stories.
Write a poem to a friend,
even a lousy poem.
Do it as well as you possibly can.
You will get an enormous reward.
You will have created something.”

Hilde Jansen-van Gijlswijk ~ Beeldend therapeut
“Maak kunst. Ik maak geen grapje.
Kunst is geen manier om de kost te verdienen.
Het is een heel menselijke manier om het leven
draaglijk te maken.
Een kunst beoefenen, hoe goed of slecht ook,
is een manier om je ziel te laten groeien,
in hemelsnaam.
Zing in de douche.
Dans op de muziek van de radio.
Vertel verhalen.
Schrijf een gedicht aan een vriend,
ook al is het een waardeloos gedicht.
Doe het zo goed mogelijk.
Je krijgt een enorme beloning.
Je hebt iets gecreëerd.”
Kurt Vonnegut

Kurt Vonnegut

Wat Vonnegut hier zo treffend beschrijft, heeft
alles te maken met het voeden van je innerlijke
levensbron. Je levensbron is dat waar je warm
voor loopt, je passie. Daar zet je alles voor
opzij. Je laadt er van op. Maar hoe werkt dat?
Denk maar eens aan tuinieren op een mooie
zonnige dag. Rustig plannen maken, deze stap
voor stap ten uitvoer brengen. En dan het genieten wanneer het groen aanslaat. Nog iets verder
in de tijd komt de oogst. En dat allemaal omdat
je het vooraf al voor je hebt gezien.
Ik denk dat passie alles behalve ‘moeten’ is.
Het lijkt vanzelf te gaan. Het is op een bepaalde
manier ontspannen. In deze moeilijke tijd waarin
ontspannen voor heel veel mensen niet zo gemakkelijk is, is het juist heel belangrijk om jouw
passie te vinden.
Schilderen, tekenen, boetseren, beeldhouwen.
Je kunt het in principe alleen en thuis doen.
Voor inspiratie moeten we soms de deur uit.
Anders kijken naar gebouwen, de natuur, andere
kunstenaars. Nu de musea nog gesloten zijn
kunnen we op zoek gaan naar straatkunst. Ken je
de gedichten op de muren door heel Leiden?
6
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Neem maar eens een kijkje op de website:
https://muurgedichten.nl/nl Hier vind je de
verschillende wandel- en fietsroutes en alle gedichten staan beschreven en zijn vertaald.
Gisteren zei een patiënt van mij tijdens haar
laatste sessie: “Ik kan thuis eigenlijk heel gemakkelijk weer gaan tekenen. Raar dat ik dat eigenlijk
nooit meer doe en dat ik dat als kind altijd zo
fijn vond om te doen. Ik ben het gewoon kwijtgeraakt. Maar ik besef nu dat ik het gewoon
weer kan oppakken!”
Hier volgen drie kunstenaars die zich
kunstzinnig hebben laten inspireren door
de corona tijd.
Josephine van Bennekom schreef hoopvol op
15 mei 2020 op https://www.galeriepouloeuff.nl
over Hopper’s lockdown: “De wereld lijkt te
wankelen en we zijn zoekende naar de stabiliteit
van de pre-coronatijd. Ook Hopper’s subjecten
lijken zoekende te zijn. Voor mij biedt de herkenbaarheid van zijn werken houvast en hoop: omdat iedereen gevangen zit in de lockdown van

Hopper’s schilderijen is niemand alleen.
Hopper’s straten zijn misschien verlaten,
maar bieden ook ruimte en lucht.
Zo doet corona misschien deze tijd wankelen,
maar er is ook ineens enorm veel ruimte voor
nieuwe creativiteit, zowel in de kunstsector als in
het bedrijfsleven, en vaak wordt in roerige tijden
het beste werk gecreëerd.”

Narges Mohammadi, Koffer van zeep

Edward Hopper, Morning Sun

De net afgestudeerde Narges Mohammadi maakte een koffer van zeep op
ware grootte, daarin vat zij het verlangen
naar reizen, wat niet kan. Maar ook het
uitgebreide handen wassen is zo in een
heel poëtisch en kwetsbaar beeld gevangen.

Eelko Jansen, mijn partner, deed in 2019 een
100 dagen challenge om zijn tekenkunsten te
verbeteren. Iedere dag zette hij een tekening op
Instagram, of het gelukt was of niet. Hij leerde
veel. Nu tekent hij puur voor zijn plezier.
Hij brengt zijn innerlijke vragen, thema’s, humor

tot uiting en komt, doordat hij zijn werk op
Instagram zet, in gesprek met mensen over de
hele wereld die zijn werk waarderen, bejubelen
of juist verachten. Dit laat zien dat kunst mensen
in beroering brengt, het inspireert anderen, het
zorgt voor een glimlach óf een traan.
Illustratie
Eelko Jansen
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Gezond makend onderwijs en opvoeding
Bart Janssen ~ huisarts
Voor deze nieuwsbrief met als thema leefstijl en gezondheid heb ik me verdiept in de
opvoeding van kinderen en de basis die hierbij
gelegd wordt voor een gezonde lichamelijke
en psychische ontwikkeling.

onderwijs hield voor de leerkrachten
en belangstellenden.

In de eerste jaren is het kind
vooral gericht op de zintuigen.
Alles wat het kind beleeft, wat het hoort, wat
het voelt, wat het waarneemt, wordt opgenomen in de opbouwende krachten die ook
Inspiratie hiervoor vond ik bij de lezing van
vormend werken op de fysiologie (functies) en
Jacques Meulman tijdens de conferentie van
de fysieke uitrijping van de organen.
de Medische Sectie van de Antroposofische
Warmte, liefde, biologische (dynamische)
Vereniging afgelopen februari.
voeding, kleding en speelgoed van natuurlijk
materiaal en een harmonische omgeving vullen
Voor mij was en werd weer duidelijk dat kinde levenskrachten van het lichaam. Maar ook
deren onderwijs krijgen dat gezond is voor de
de manier en inhoud van het spreken, van de
fysiologische, lichamelijke en psychische ontwikgedachten en de emoties van de opvoeders
keling. De manier waarop en hoe
werken door in de levenskrachten
Met dit nabootsen en de opbouw.
het onderwijs gegeven wordt is
worden de vormende
hiervoor belangrijk. Dat geldt
en vitaliserende Kinderen tot 7 jaar bootsen het
ook voor het opvoeden.
krachten gevoed. gedrag en de handelingen van de
De inhoud en kracht van onderopvoeders na, maar op een dieper
wijs en opvoeding nemen de kinderen mee de
niveau nemen zij nabootsend, de kwaliteiten op
nacht in en werkt opbouwend door in lichaam
van alles wat hun aangeboden wordt. Met dit
en psyche.
nabootsen worden de vormende en vitaliseDaar heb ik over nagedacht en inspiratie hierrende krachten gevoed.
over gevonden in de lezingencyclus die Rudolf
De kerngedachte voor de kinderen in deze
Steiner in de beginjaren van het Vrije School
leeftijd fase van 0 tot 7 jaar is: de wereld en
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Het gevoel van mijn omgeving
is goed, de aarde is mooi en
de wereld is waar en zinvol.

Door creatief, bezielend
en kunstzinnig onderwijs
en opvoeding, gegeven door inspirerende
opvoeders, kunnen de
kinderen een basis leggen voor een gezond
lichaam en een stabiel
gevoelsleven.

mijn omgeving zijn goed. En deze gedachte,
deze kracht nemen de kinderen mee in de
nacht en wordt na het 21ste jaar omgevormd
in een solidaire levenshouding, in broederschap
en oprechte vriendschap.
Tijdens het slapen wordt alles wat wij meegemaakt en beleefd hebben verwerkt en krijgt
een plaats.
Tijdens en na het 7 de jaar
ontstaat er een andere dynamiek.
Tot 7 jaar ging het vooral om opbouwende en
vormende krachten. Nu komen vooral het ritmische organisme en de ritmische fysiologische
processen tot ontplooiing. Op fysiek niveau gaat
het om het reguleren van de ademhaling en van
de hartslag. Maar ook van de spierontwikkeling.
In de psyche gaat het om de ontwikkeling van
het gevoelsleven.
Deze krachten worden in de voordrachten
de muzikale krachten genoemd en die krijgen
impulsen door een ritmische, kunstzinnige
opvoeding en onderwijs.
Ook de innerlijke ontwikkeling, de levenshouding en inspiratie van de opvoeders zijn hierbij
belangrijk voor het kind.
Voor kinderen zijn volwassenen autoriteiten
waarvoor je veel waardering hebt en die je nu
inspireren en in je verdere leven.

De kern van de kinderervaring in deze fase is:
de wereld is mooi.
Dit nemen de kinderen
weer mee in de nacht en wordt de basis gelegd
voor het latere bewustzijn voor sociale gelijkheid.
Vanaf het 14de jaar is het belangrijk dat de
kinderen onderwezen worden en opgevoed
met gedachten en gesprekken waaraan de
kinderen de waarheid kunnen toetsen.
Zodanig dat zij gaan beleven dat de omgeving
waar en zinvol is.
De opvoeders worden nu minder als autoriteit
ervaren maar meer als vriend.
Ook dit wordt dan meegenomen in de nacht
en daar ontwikkelt zich later het gevoel van
vrijheid uit.
Het gevoel van mijn omgeving is goed, de
aarde is mooi en de wereld is waar en zinvol,
vormt de basis voor fysieke en emotionele
gezondheid.
Dit kan ons maken tot onbaatzuchtige mensen met een gevoel van vrijheid, gelijkheid en
solidariteit.
Bronnen: twee voordrachten van Jacques
Meulman psycholoog en vroeger
Vrije School leerkracht onderbouw
Rudolf Steiner, gezond makend
onderwijs, pedagogische cursus

nieuwsbrief atl & voag / MEI 2021

9

Goede gewoonten, hoe maak je die?
Rob van Dord ~ Fysiotherapeut
Een gezond en gelukkig leven heeft alles te
maken met goede gewoonten. Met goede
gewoonten kun je je gezondheid een heel stuk
helpen. Toch, in dit artikeltje geen lijstje met
welke gewoonten de goede zijn. Omdat het
vaak lastiger blijkt om de keuzes die je maakt
vol te houden, wil ik nu eens enkele handvatten
bieden voor het aanleggen van goede gewoonten, welke dat ook zijn.
Het stappenplan is geschreven naar het aanleggen van goede bewegingsgewoonten, maar het
is te vertalen naar elk ander voornemen.
Allereerst: Is er wel verbetering mogelijk?
Is er iets dat beter kan? Heb je gemerkt dat je
wilt dat dingen anders gaan dan ze nu gaan?
Ga eens na of je zuiver hebt omlijnt wat er voor
je gevoel ontbreekt en wat je wilt dat er verandert. Bijvoorbeeld, in het scenario van fysiek
functioneren: Waarom wil je fit zijn? Om zelf
boodschappen te doen, kleinkinderen te kunnen
blijven optillen, of de halve marathon te lopen?
Het is heel prettig om dit op te schrijven! Extra
mooi is het om dit te formuleren als wens. Ik
wens dat ik....
En wees hierin niet te makkelijk en pak niet de
oneliners van de fysiotherapeut zoals “bewegen
is goed voor mij”.... Het moet een motivatie zijn
van jou, niet van huisgenoten of de fysiotherapeut. Ze hebben misschien gelijk, maar het
betekent niet dat hun gelijk automatisch jouw
motivatie is. Ga daarom op zoek naar jouw
motivatie.
Bedenken van mogelijkheden
Nu je weet waar je heen wilt gaan.... wat kun je
doen om het te bereiken?
Het is tijd voor plannetjes maken, wat mij betreft
het leukste van nieuwe doelen stellen....wat kan
je allemaal verzinnen dat+ je helpt te komen
waar je wilt zijn?
Wees creatief. In deze stap hoeft het nog niet
heel realistisch te zijn. Beter een wat overdreven idee dat kan worden omgevormd tot iets
10
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bruikbaars dan helemaal geen idee. Realistisch
brainstormen levert zelden goede plannen op.
Koers bepalen
Na het maken van een lijst met prachtige oplossingen is het tijd om te kiezen. Een beetje realiteitszin is nu wel nuttig. Wat kan ik doen dat valt
binnen mijn tijd, kracht, motivatie en materiële
mogelijkheden? Hier is een overleg met een therapeut of familielid soms prettig. Het is moeilijk
om te weten wat uitvoerbaar is, omdat we niet
alle mogelijkheden op de wereld kennen. Hoe
meer mensen je hier over spreekt, hoe groter
de kans dat je ontdekt wat er kan.
Vorm geven
Nu is de tijd gekomen om de doelen verder uit
te werken. Vorm de wens die je uitsprak om tot
een “ik kan”!
Een paar tips:
• Maak je doel of doelen netjes, goed leesbaar,
en kunstzinnig. Hoe mooier de aanblik, hoe
fijner je associatie. Hulp inroepen van kinderen
is het overwegen waard, die weten er vaak wel
wat van te maken.
• Als het “hogere” doel verder weg is dan
3 maanden, maak dan ook tussendoelen, die
niet veel verder gaan dan 6 weken. Zo is er
steeds iets dat “er aan komt”, wat je betrokkenheid bij je eigen plan ten goede komt.
• In fysioland is het altijd de uitdaging om de
doelen zo bindend mogelijk te maken. Wat kan
ik, met welke middelen en welke uitkomst op
die en die datum? Nu gaat het hier gelukkig niet
over behandeldoelen, dus enige vrijheid bij het
schrijven van je doelen is wel toegestaan.
Maar maak het voor jezelf (en ook een kritische
lezer) geloofwaardig!
• Het schijnt dat je doel verwoorden met een
zekere stelligheid, echt helpt. Dus: “ik kan over 6
weken twee keer achter elkaar de trap op lopen
met de volle wasmand”. Andere formuleringen
die goed werken zijn “ik loop over 6 weken....”,
of “ik doe over 3 maanden...”

Minder handig is dan “ik hoop, ik zou willen,
ik probeer, ik streef ernaar....
• hang je mooie doelen op in het zicht.
Het wordt dan sneller een deel van jezelf.
Aan het werk!
Weet je hoe alles moet? Heb je genoeg informatie? Boeken, internet, tijdschriften, youtube
tutorials en fysiotherapeuten hebben veel informatie te bieden op het gebied van bewegen.
Zoek dingen die je niet goed kent of waarvan je
twijfelt of die geschikt zijn voor je, uit. Schaf iets
aan dat aangeschaft moet worden. Je mag heus
iets van kwaliteit kopen als het nodig is voor
je plan. Goede materialen geven ook goede
voldoening tijdens gebruik.

patroon geoefend in plaats van het nieuwe. En
een discussie waarin je jezelf probeert te overtuigen, is gedoemd eeuwig te duren. Dus begin
er niet aan.
• Zorg dat je activiteit een plek krijgt in je
weekschema. Koppel het aan iets anders dat
altijd doorgaat, zoals het avondeten (maken),
boodschappen, schoonmaken etc. Op die manier voeg je het zo in je rijtje “gewoonten”.
• stel van te voren een vorm van beloning
vast, in de zin van ontspanning, leuk, of lekker. De
beloning moet een beetje in verhouding zijn; bijvoorbeeld een uur vrij nemen na de inspanning,
een heerlijke smoothie, even netflixen of een
warme douche kunnen heel fijn zijn, en er net
voor zorgen dat je de voorgenomen activiteit
wat makkelijker gedaan krijgt.
• Houd bij wat je doet. Het zichtbaar maken van je progressie is heel motiverend. Niet
alleen in termen van meer kilo’s, meer meters
en sneller, maar ook in de mate waarin het je
inspanning kost. Hiervoor kun je een schaal van
10 gebruiken, waarbij 0 staat voor “kost mij geen
enkele moeite” en 10 staat voor “niet te doen”.
Je zult dan ook zichtbaar maken dat je activiteit
je minder moeite kost. En dat is vooruitgang!
• Vind medestanders, want gedeelde smart is
halve smart. Dus iemand die ook ongeveer dat
nastreeft dat jij nastreeft. Het liefst om samen te
doen, maar als dat niet kan, om er samen over te
spreken.

Volhouden
En dan is het een kwestie van volhouden. Maar,
hoe houd je iets vol? Het zal namelijk niet elke
dag even goed uitkomen, die nieuwe goede
gewoonte.
Een paar adviezen:
• zorg dat je nieuwe activiteit de tijd krijgt om
verankerd te raken in je leven. Geef jezelf in de
eerste 6 weken geen keus om het over te slaan:
voornemen is voornemen. Zodra je denkt “zal
ik het vandaag wel of niet doen?” wordt je oude

• Als dat niet werkt kun je ook nog een “hogere macht” inzetten. Maak een afspraak met een
partner, therapeut of collega over je voornemens. En laat ze je confronteren met de afspraak
die je met jezelf hebt gemaakt, als dat nodig is.
Realiseer je ook dat alles in het leven op en
neer gaat. Dat zal zo zijn met je motivatie, met
de vorderingen die je maakt, met de tijd die je
te besteden hebt. Gefrustreerd raken daardoor,
zou ik je afraden. Zie elke “crisistijd” als een mogelijkheid je plan aan te scherpen, af te toppen,
te heroverwegen, en daarna met goede moed
weer verder te gaan.
Veel succes!
nieuwsbrief atl & voag / MEI 2021
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‘Zonder jou is niemand gelukkig’
Manja Wodowoz-de Boon ~ Euritmie
therapeut
Wie van reizen houdt, zal ongetwijfeld hebben
opgemerkt dat de stijl van leven in verschillende regio’s anders is. Dat betreft de eetgewoontes, de manier hoe mensen samenwonen
en hoe ze elkaar ontmoeten.
Een leefstijl vertelt al veel over de mens en zijn
cultuur. Behalve de geografische verschillen die
opvallen, zou men ook naar de geschiedenis
kunnen kijken: in de tijd waarin we nu leven,
ontwikkelen mensen een andere leefstijl dan
200 jaar geleden, toen men nog veel te paard
en te voet onderweg was in plaats van met de
auto, trein en vliegtuig.
In de leefstijl die we er nu in de westelijke wereldstreek op nahouden, kunnen we afgezien van
kleine geografische verschillen constateren, dat
we door de verworvenheden van de industriële
revolutie en de daaropvolgende digitale revolutie vooral in een versnelling terecht zijn gekomen op het gebied van transport en het kunnen
maken van verbinding met elkaar.
Daarmee samenhangend, is het aanbod van wat
ons aan mogelijkheden geboden wordt gigantisch gegroeid. De supermarkten XL getuigen
van een aanbod dat doet duizelen. Het aanbod
aan vrijetijdsbestedingen en vermaak is eveneens
bijzonder groot en het is opvallend dat door de
toegang tot media en internet het niet meer uitmaakt of men in een stad of op het land woont.
De verhouding die er was tot het ritme van de
dag, is met de ontwikkeling van de elektriciteit
en de mogelijkheid licht te hebben in de nacht,
veranderd. Onze slaapstijl is meer individueel
geworden, onafhankelijker van het kosmische
dag-nachtritme.
Als compensatie voor het gemak om met
technische middelen snel ergens te kunnen
komen en het daarmee samenhangende gemis
aan eigen beweging, is het aanbod aan sport
gegroeid. Honderd jaar geleden waren er nog
geen sportstudio’s, waar je je fitness kon trainen.
12
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Door de versnelling van levensritme kwam
er fastfood- snel eten, zodat je lopenderwijs
de honger kon stillen. Zo ook het fenomeen
snackbar – een kleinigheidje tussendoor, dat het
eetritme heeft veranderd. De wereld van uiterlijke beelden kende een enorme ontwikkeling: de
eerste kiem was de uitvinding van de drukpers,
waardoor men niet alleen boeken, maar ook
prenten kon verveelvoudigen. In de vorige eeuw
was de reclame in affiches en later in filmvorm
invloedrijk op de leefstijl. Vandaag de dag spelen
de sociale media hierin een grote rol.
• Leefstijl is gekoppeld aan de vraag HOE?
• Leefstijl heeft een grote impact op
onze gezondheid.
• Hoe wil ik vandaag leven, zodat ik
lang en gezond kan blijven leven?
Deze vraag heeft door de belevenissen van
het afgelopen jaar aan actualiteit gewonnen.
Hoe richten we ons leven in dat eventuele
epidemieën niet wederom in maandenlange
stillegging onze samenleving teisteren?
Het is een moment om vragen te stellen over
de leefwijze die we tot nu toe hebben gehad.
Het is ook een moment dat kansen met zich
brengt tot verandering, tot verbetering. Deze
keer niet in materieel opzicht, maar als voorwaarde voor een gezonder samenleven op deze
aarde.
Ook in 429 v.Chr. brak er in Athene een
epidemie uit en men vroeg de goden om hulp.
Hygieia, de dochter van Asklepios, wiens naam
in ons taalgebruik terug te vinden is als het om
hygiëne gaat, werd samen met haar vader naar
de stad gehaald. Men vereerde haar als bewaker
van de gezondheid. Zij werd afgebeeld met een
schaal in haar rechterhand en een slang om haar
arm die door haar uit die schaal wordt gevoed.
De slang als symbool voor de geneeskunst, te
vinden in de esculaap bij de apothekers en artsen, is het dier dat zich vernieuwt door de oude
huid af te werpen: een actuele symboliek.

Ariphron (4de eeuw v. Chr.), een artiest en muzikant uit
Sicyon, heeft aan haar een beroemde hymne gewijd:
Hygieia, meest gerespecteerde der gezegenden onder
stervelingen, mag ik met jou samenzijn
voor wat nog rest van mijn leven, en moge jij mij gracieus vergezellen:
want als er nog enig plezier is in rijkdom of kinderen,
of in een koninklijke goddelijke macht over mensen,
of in de verlangens die wij vangen met de verborgen
netten van Aphrodite,
of in elke andere vreugde of verlichting van het werk
is onthuld door de goden aan de mensen,
met jou, gezegende Hygieia,
het bloeit en straalt als tegenovergesteld van de Gratiën.
Zonder jou is niemand gelukkig.
Met de beschrijving van deze Griekse Godheid
in het achterhoofd zou ik mijn bijdrage vanuit
de euritmietherapie in deze nieuwsbrief willen
richten op het thema ‘beelden’, vooral omdat
we door het afgelopen jaar onze gewoonte en
omgang met de computer zijn gaan aanpassen:
om contact te zoeken met anderen is er veel
frequenter gebruik gemaakt van de pc. Het is
een zegen dat we zo konden blijven werken en
dat we zo contacten konden onderhouden. Aan
de andere kant hebben we met deze nieuwe
leefstijl veel uren zittend en starend veel tijd
doorgebracht naar een begrensd klein plat vlak
en ons daardoor met een tweedimensionale
werkelijkheid beziggehouden ~ een uiterlijk
beeld. In het besef dat dit zeer eenzijdig is, enerzijds door het inperken van ons blikveld dat veel
ruimere mogelijkheden kent, anderzijds door het
staren en de snelle wisseling van beelden, komt
de vraag op of het aan de tijd is om hiervoor
een evenwicht te zoeken. Letterlijk voor onze
ogen, die onder dit eenzijdig gebruik wel het
sterkste lijden, maar ook voor de eenzijdigheid
om zo veel beelden buiten zichzelf te beleven.
‘De technische ontwikkeling is noodzakelijk
voor de ontwikkeling van de mensheid, maar
zij heeft een innerlijk evenwicht nodig.
De mens moet in virtuele werelden binnengaan en zich daarmee aan de mogelijke
gevaren blootstellen, wanneer hij de daar
nieuwsbrief atl & voag / MEI 2021
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geboden kansen wil benutten. Er is inderdaad
een noodzakelijk contragewicht nodig. Zoals
hij in uiterlijke, technische gegenereerde
beeldwerelden binnengaat, zo moet hij er
moeite voor doen in innerlijke door eigen
activiteit tot verschijning komende beeldwerelden binnen te kunnen gaan.’
Edwin Hübner, uit ‘Imagination im
virtuellen Raum;, 2008 vertaald uit
het Duits door M.Wodowoz-de Boon
Als mensen hebben we een vermogen om
innerlijke beelden te kunnen hebben. Dat kan
door een herinnering zijn of in een droom, maar
het kan ook een scheppend vermogen zijn: iets
voor je zien, terwijl het er nog niet is. Iedere
ontwerper zal weten waarover dit gaat.
Deze kracht, eigen innerlijke toekomstbeelden
te kunnen creëren, is nu van belang om verder
te komen, om een nieuwe stap te kunnen zetten.
Euritmie wil deze innerlijke ruimte door eigen
activiteit toegankelijk maken:
• door een bewust gevoelde beweging;
• door het verinnerlijken van waarnemingen;
• door het verlangzamen van de beweging
(om de samenhang met de eigen creatieve
krachten te kunnen beleven);
• door een echobelevenis of naklank
(het naluisteren, wakker worden voor de
eigen binnenwereld).

14
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Door de euritmie worden handvatten aangereikt
om zowel de ogen uit hun eenzijdige bezigheid
te verlossen als ook om de daarmee samenhangende spanningen in de nek, hoofdpijnen, koude
vingers en voeten en slaapstoringen aan te pakken. Met euritmie is een weg naar de innerlijke
bron te vinden, die in ieder mens aanwezig is,
ook al is de weg ernaar toe nog weinig gebruikt.
Mocht u klachten hebben door te veel tijd
achter de pc door te brengen, kunt u door een
verwijsbrief bij de arts (via een consult of een
telefonische vraag) bij mij terecht.
Bent u aanvullend verzekerd, dan wordt de
therapie vergoed of gedeeltelijk vergoed, al naar
gelang u verzekerd bent. Bent u financieel in een
moeilijke situatie kan er, als u lid bent van de
VOAG, daar ondersteuning worden gevraagd.
In het kader van het 100 - jarige bestaan van
de euritmietherapie bied ik cursussen aan,
zie verder op in dit blad.
U kunt meer informatie vinden via mijn website:
www.viavita-euritmie.nl
Bron afbeelding: Skulptur van Hygieia,
Romeinse kopie circa 130–160 van een
Grieks origineel ca. 360 v. Chr.;
Los Angeles County Museum of Art.
© Fotograaf:
I. Sailko, https://creativecommons.org/licenses/b

Positieve gezondheid
Harco Alkema ~ huisarts
In mijn studie geneeskunde heb ik mij vooral
bezig moeten houden met ziekten en hoe die
ziekte processen verlopen tot de dood er op
volgt. De vraag wat gezondheid is kwam nauwelijks aan bod.
De World Health Organisation WHO definieert
gezondheid ongeveer zo: Gezondheid is een
toestand van lichamelijk, psychisch en sociaal
welbevinden. Een mooie omschrijving op het
eerste gezicht die recht doet aan een benadering naar lichaam en ziel en sociale context.
Ik vond deze definitie tamelijk statisch en op
inspiratie van de antroposofie had ik hem voor
mezelf aangepast naar: Gezondheid is het proces waarbij je overdag werkt aan een ideaal en
daarmee lichaam en geest belast en dat je dan
in de nacht weer herstelt. Zo zit er wat ritme en
dynamiek in een gezond leven.
Nog veel beter is de dynamische definitie van
Machteld Huber: Gezondheid is het vermogen
je aan te passen aan veranderende levenssituatie.
Iemand die door een ongeluk zijn been verliest
is door dat ongeluk niet meteen ziek. Dat hangt
er van af hoe hij met de nieuwe situatie omgaat.
Dat brengt mij bij het begrip positieve gezond-

heid, een nieuwe manier van naar de totale
mens te kijken die niet ziekte gericht is maar
centraal neemt wat je nog wel kunt en wat je
nog wel kunt ondernemen in een bepaalde situatie. Daar zit aanpassing in, zingeving, lichamelijk
functioneren.
In zes assen geef je jezelf een cijfer over
hoe dat aspect bij jou gesteld is.
Die assen zijn: Lichaams functie
Dagelijks functioneren
Meedoen
Kwaliteit van leven
Zingeving
Mentaal welbevinden
Dit kun je vertalen in een spinnenweb beeld
(zie onder aan de pagina) en dat kan dan een
aanknopingspunt geven om per as te kijken wat
zegt het, wat kan anders en wat kun je verzinnen
om één stukje op een bepaalde as te verbeteren. Waar zit de veerkracht en hoe kun je die
steunen. Het mooie is, dat zo’n verbetering dan
vaak ook een positief effect heeft op de andere
aspecten van het leven
Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld op de as
meedoen een slecht cijfer geeft. De vraag die
zich aandient kan dan zijn hoe kun je wat meer
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meedoen. Via welzijn op recept kan mogelijk een
vorm van vrijwilligerswerk gevonden worden
bijvoorbeeld in een bejaardenhuis of sportvereniging. Als dat lukt blijkt uit onderzoek van
het IPH (institute for Positive Health) dat ook
andere assen verbetering geven: bijvoorbeeld
zingeving neemt toe en mentaal welbevinden
ook.
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen
we daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat
uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve
Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het
accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf,
op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Centraal is steeds de vraag wat kan wél en is
daar iets in te ontwikkelen. Waar zit veerkracht.
Dit hele proces spreekt mij als holistisch arts
natuurlijk enorm aan. De geneeskunde van de
toekomst gaat steeds meer over leefstijl en zingeving en geneeskunde moet steeds minder een
verdienmodel worden hoop ik.
Leefstijl is meer dan alleen gezond eten en een
half uurtje per dag wandelen. Zeker, het draagt
bij maar zingeving, meedoen en mentaal welbevinden zijn ook levensaspecten die er bij horen.
Bekijk de website van het IPH (Institute for
Positive Health) en wie weet komen we er in
de spreekkamer een keer over te praten en te
onderzoeken.

Een hart onder de riem
Pauline Engels ~ POH Somatiek
Lieve mensen,
In deze tijd waarin we leven, kwam nooit eerder
zo duidelijk naar voren dat de manier waarop
wij ons leven leiden, zo belangrijk is voor onze
gezondheid.
Echter, een gezonde leefstijl leiden en positief
in het leven staan was nog nooit zo moeilijk!
Samen met de mensen, die wij als praktijkondersteuners (Brenda en Paulien) op ons spreekuur
zien, tot een gezonde leefstijl keuze komen, is
een belangrijk deel van ons werk.
Maar …nu eens geen adviezen of goede raad,
maar een blik terug op mezelf, om te kijken hoe
het mij vergaan is en wat mijn keuzes waren dit
afgelopen Corona jaar…
In het begin van 2020 heb ik veel angst en onzekerheid gevoeld. Angst om besmet te worden,
angst om anderen te besmetten. Onzekerheid
over hoe te handelen, onzekerheid over de
toekomst.
Teleurstellingen en mezelf steeds weer aanpassen waren er ook. Een begrafenis van mijn
schoonmoeder midden in Corona tijd.
16
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Een afgelaste droomreis naar Nieuw Zeeland
waar onze jongste dochter (tijdelijk) woont.
Mijn echtgenoot die in de eetkamer aan tafel les
moest geven en zich uit de naad werkte om zich
alle ICT-vaardigheden eigen te maken, leerlingen
die in de knel kwamen… Contacten met familie
en vrienden die stil kwamen te liggen.
Gelukkig kon ik na een maand Corona en
angsten gaan kijken wat er nog wel mogelijk
was: ik bleef wandelen, fietsen en hardlopen, ik
ging puzzelen, ukelele leren spelen via youtube,
beweegprogramma’s zoeken en doen (Faboulus
Fifty bijvoorbeeld ).
Ik ging nog meer letten op mijn voeding, zoals
meer groente eten in de vorm van soepen
en salades, en ik ging ook leuke films bekijken
en boeken lezen die even NIET over Corona
gingen….
Zo heb ik over mezelf geleerd dat vooral ontspanning zoeken voor mij van belang is om deze
tijd goed door te komen.
Ik wens iedereen gezonde keuzes en meer inzicht
in zichzelf toe, hou nog even vol en op naar een
mooie zomer!

Om te bewaren - Mei 2021

Praktijkinformatie ATL
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2021
Praktijkinformatie ATL - Antroposofische Therapeuticum Leiden
Rijn en Schiekade 16, 2311 AK Leiden
Telefoon: 071 - 512 16 41 / www.atl-leiden.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag:
08.00 uur – 17.00 uur en
Avondspreekuur op de maandag
van 19.00 uur – 21.00 uur
praktijk Alkema, Rijn en Schiekade 13

Afspraken voor het assistentenspreekuur zijn mogelijk op:
Van dinsdag tot vrijdag van 09.20 – 10.30
uur en op de maandagavond voor beide
praktijken van 19.00 uur – 21.00 uur

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

Urineonderzoek
Urine graag ’s morgens tussen 8.00 en
10.30 uur bij de assistente afgeven.

Afspraken maken
U kunt een afspraak maken via onze
assistentes, per telefoon: 071 – 5121641,
keuze 4. De gewone telefoonlijnen zijn
bereikbaar tussen: 08.00 uur – 10.45 uur
		
11.05 uur – 12.30 uur
		
13.05 uur – 17.00 uur
Online afspraken kunt u inplannen
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 uur – 12.00 uur. De huisarts
belt u in principe dezelfde dag terug.

18
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Wratten aanstippen
U kunt daarvoor een afspraak maken bij
de assistente. Het wrattenspreekuur is op
woensdag tussen 14.00 uur – 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 – 5121641, keuze: 2.
Indien u een herhaling wilt van een door
uw eigen huisarts al eerder voorgeschreven
geneesmiddel, kunt u gebruik maken van de
receptenlijn.
Het is belangrijk dat u de precieze naam,
sterkte, hoeveelheid, gebruik van het
medicijn en uw apotheek doorgeeft.
Houd de oude verpakking bij de hand.
Aanvraag van vijf of meer herhalingsrecepten graag schriftelijk!
Vermeldt u dan ook duidelijk uw huisarts,
apotheek en geboortedatum.

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.

T HERAP EUT EN
Fysiotherapie & ritmische massage
Rob van Dord
Osteopaat
Brian Meerveld
Diëtisten
Judy van den Berg
Margot Bogaards
Jacob van der Velden (sport diëtist)

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

Kunstzinnig therapeut voor volwassenen
Hilde Jansen - van Gijlswijk

ME D EW ERK ERS

Muziektherapeut
Camilla Haag

Huisartsenpraktijk Janssen
Huisarts - Bart Janssen
Huisarts in opleiding - Vincent Zieren
Huisartsenpraktijk Alkema
Huisarts - Harco Alkema
Waarnemend huisarts - Lotte Straasheijm
Militaire arts in opleiding - Iris van der Maarel
Praktijkverpleegkundige
Paulien Engels
Praktijkondersteuning
Hulpverlening
Petra Jongbloed (POH - GGZ)
Brenda Visser( POH - S)
Praktijkmanager
Petra Alkema - de Jong

Euritmietherapeut
Manja Wodowoz - de Boon

Spraak- en Dramatherapeut
Camille Zwaan - van der Meer
GZ-psycholoog / Antroposofisch
gesprekstherapeut
Jacqueline Gerbrands
Orthopedagoog/GZ-psycholoog
Sisca v.d. Hell

ASSISTENTES
Thérèse v.d. Ham - Stolk
Eline Koekenbier
Connie den Os
Gerie van der Oever.
Conny Verhoog
Brenda Visser
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Mededelingen ATL
Petra Alkema-de Jong ~ praktijkmanager ATL
In deze tijd kunt u op diverse manieren in
contact blijven met de huisarts.
Naast “live” consulten in een van onze panden,
kunt u zowel videoconsulten, telefonische en
e-consulten (laten) inplannen in onze huisartsenpraktijken. Hierdoor hoeft u als patiënt in veel
gevallen niet naar de praktijk te komen en kan
toch goede zorg worden geleverd.
Wij nodigen u uit om onze website
www.atl-leiden.nl te bezoeken.
Via onze website kunt u herhalingsrecepten
bestellen en afspraken inboeken. Het inboeken
van afspraken kan nog altijd, alleen zullen deze
afspraken in veel gevallen worden omgezet in
een telefonisch- of videoconsult.
E-consult
Daarnaast is het mogelijk om via e-consulten de
artsen te consulteren. Als u al een account heeft
dan gaat u als volgt te werk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ga naar www.atl-leiden.nl
Kies in het hoofdmenu: zelf online regelen
Kies vervolgens “E-consult”
Daarna logt u in de patiëntenomgeving in
Klikt daarna op “Berichten”en stel uw vraag.
Uw e-mail wordt in de daarvoor aangegeven
tijd behandeld.
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Antroposofisch
therapeuticum
leiden

Account aanmaken
Als u nog geen account heeft, dan kunt u dit
aanmaken in de patiëntenomgeving van onze
website:
1. Ga naar www.atl-leiden.nl
2. Ga vervolgens in de rechter bovenhoek
van de website naar patiëntenomgeving
en kies inloggen
3. Registreer met gebruikersnaam en
wachtwoord
4. Wacht tot er een koppeling gemaakt
wordt tussen de patiëntenomgeving
en ons huis-arts-informatiesysteem.
Dit duurt max. 2 dagen.
5. Als de koppeling tussen de patiëntenomgeving en ons huisartsinformatiesysteem
is gemaakt, dan ontvangt u iedere keer dat u
inlogt in de patiëntenomgeving een beveiligingscode op uw e-mail adres. Deze dient u
in te voeren in het daarvoor bestemde vakje.
6. Als u bent ingelogd in de patiëntenomgeving
klikt u op de optie die voor van toepassing is.
Mocht u problemen ondervinden met het
aanmaken van uw account, dan ontvangen
wij graag een mail met de foutmelding en uw
gegevens zodat wij dit probleem zo snel
mogelijk in samenwerking met de provider
kunnen oplossen.
Het e-mailadres hiervoor is:
administratie@atl-leiden.nl
Uw medische gegevens thuis bekijken
met uw telefoon of computer.
Zie hiernaast op de volgende pagina.

Medische
gegevens online
Hoe u bij onze huisartsenpraktijk vanaf december 2020
uw eigen medische gegevens
kunt bekijken.
U ziet dan bijvoorbeeld:
• de adviezen van de huisarts
• de uitslag van onderzoeken
• de lijst met uw medicijnen
De huisarts schrijft uw medische
gegevens in uw medische dossier.
U kunt deze gegevens vanaf nu zelf
zien op uw telefoon of computer.
Dat kan nadat u veilig inlogt.
U heeft dan meer informatie om
samen met ons te praten over uw
gezondheid en om een keuze te maken
over uw behandeling.
Hoe komt u online bij uw medische
gegevens? Zie illustratie hiernaast.
Om uw medische gegevens online te
bekijken, logt u in op patiëntenomgeving www.atl-leiden.nl en klikt u op
het icoontje “uw dossier”.

Begrijpt u niet alle
medische woorden?
Op www. thuisarts.nl staat
veel medische informatie.
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Grip krijgen op het maken van keuzes
Judy van den Berg ~ Diëtist
Weten wat een goede leefstijl is, is een eerste
stap, iedereen weet wel grotendeels grofweg
wat een gezonde leefstijl is. Maar dan de échte
stap richting gezonde leefstijl, het daadwerkelijk
doen, dat vraagt om aandacht in het dagelijks
leven voor zeker 4 tot 6 weken.
Het duurt 4 tot 6 weken voordat nieuwe
gewoonten beginnen ‘in te slijten’.
Wat is dat eigenlijk ‘inslijten’ van een gezonde
gewoonte? Dat kunnen we heel letterlijk waarnemen in ons brein door nieuwe verbindingen
tussen hersencellen én wij kunnen ervaren dat
we minder gehecht zijn aan oude gewoontes,
meestal komt het erop neer dat we minder geplaagd worden door ingaan op verleidingen en
min of meer automatische ongezonde keuzes.
In dit artikel wil ik vanuit verschillende bronnen
informatie aanreiken om grip te leren krijgen op
het maken van gezonde keuzes voor een goede
leefstijl.
Neurowetenschappelijke informatie
Wij nemen per dag bijna 3000 beslissingen, vele
van deze beslissingen zijn van invloed op de
gezondheid. Door een gemaakte keuze kan je
in min of meerdere mate jezelf versterken of
verzwakken op diverse vlakken zowel fysiek als
mentaal. Ik gebruik het woord ‘keuze’, maar duidelijk is dat wij niet 3000 keer per dag bewust
afwegen iets wel of niet te doen. Uit onderzoek
blijkt dat 90% van ons gedrag en handelingen
onbewust gedaan worden. Het onbewuste deel
van het brein werkt veel sneller dan het bewuste deel en dat beïnvloedt onze keuzes enorm.
Het brein kiest heel graag de snelste, kortste en
bekendste weg om geen energie te verspillen.
Daarom vraagt het veel van ons om gewoontes
te veranderen, maar als iets nieuws eenmaal
‘ingesleten’ is, gaat dat weer snel en makkelijk.
Toch is het goed eens te overdenken waar wel
een keuze kan worden gemaakt, om toch eens
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stil te staan bij alles wat kennelijk onbewust verloopt. Ik noem het in gesprekken met mensen
vaak: ‘even het licht laten schijnen op de situatie’
of ‘volg eens de stappen in je gedachten en
gevoel die leiden tot je gedrag’. Deze inzichten
helpen enorm om aanknopingspunten te vinden
voor het oefenen van gedragsverandering naar
bijvoorbeeld een betere leefstijl.
Als ons brein zoveel invloed heeft op
onze keuzes dan ligt het voor de hand
Het brein goed te eten te geven om
optimaal te kunnen laten werken.
Ook rust nemen is goed voor een
gezond brein.
Eet alle kleuren van de regenboog qua
groenten en fruit, liefst niet of minimaal
bewerkt, dus vers; hersenen zijn heel vetrijk, eet dus gezonde onbewerkte oliën en
vetten zoals in noten en zaden, olijfolie,
Demeter roomboter, vette vis uit zee of
algenolie/lijnzaadolie

Enkele inzichten uit de Antroposofische
Conferentie ‘leefstijlgeneeskunde kiezen voor jezelf én voor de wereld’
Op deze conferentie hebben diverse sprekers
ons geïnspireerd om mensen support en inzicht
te geven in de mechanismen van gewoonteverandering voor een betere leefstijl. Enkele inzichten hieruit zal ik delen in deze nieuwsbrief.
• Als de mens zich gaat voornemen om een
nieuwe gewoonte eigen te maken gaan
2 soorten verleidingen een rol spelen.
De verleiding om heel veeleisend te zijn en
volgens een strakke vaste structuur aan de slag
te gaan én de verleiding om te gemakzuchtig en
te losjes aan de slag te gaan.
Beide verleidingen hebben wel een kwaliteit in
zich, namelijk structuur geeft houvast en te losjes

geeft ‘speelruimte’. Het is de kunst om de balans
te vinden tussen deze uitersten, de voordelen
ervan toepassen en ervaren en de nadelen
voorkomen.
• Een citaat van Socrates heeft geklonken:
focus op ‘building the new’ i.p.v. ‘fighting the old’
• Zet saboterende gedachten in je verbeelding
op een stoel tegenover je kijk en luister daar
echt naar, ga er een dialoog mee aan. Voor mij
betekent dit dus een oefening in ‘even het licht
laten schijnen op de situatie’, je maakt gedachten
en gevoelens bewust. Als mensen ervoor kiezen
dit te gaan doen is het wel van belang het meerdere keren per dag te doen.
• Er is ons op de conferentie ook een bekend
mechanisme uitgelegd wat aanknopingspunten
biedt voor gedragsverandering, die bestaat uit
3 onderdelen: trigger, routine en beloning
1. De trigger is de situatie die de gewoonte
in gang zet.
2. De routine is de gewoonte zelf.
3. De beloning is het positieve resultaat dat
je brein denkt te krijgen van deze gewoonte.
Het beloningssysteem in het brein is kennelijk
heel sterk, het heeft veel invloed op wat we
doen, ook wel logisch, want jezelf fijn voelen,
ook al is het maar even is heel aantrekkelijk.
Tegenwoordig is beeldschermgebruik ook
gekoppeld aan ons beloningssysteem en feitelijk
past te veel beeldscherm gebruik ook niet bij
een gezonde leefstijl.

Keuze voor een eerste stap
in de richting van een
gezonde leefstijl:
• Kies 1 van de genoemde tactieken om
4-6 weken mee bezig te zijn.
• Gebruik een dagboekje om aantekeningen te maken over de
vorderingen, lichtpuntjes en lastige
dingen die je tegenkomt in het proces.
• Schrijf op de eerste bladzijde de echte
reden waarom je veranderingen wenst
door te voeren en herlees dit regelmatig.
• Wees je bewust van de kracht van taal:
gebruik helpende gedachten en woorden en buig niet helpende gedachten en
woorden om.
• Zie meerdere keren per dag voor je
hoe je leven eruit ziet als je bereikt wat
je wil bereiken, alsof je daar al bent!!
• Laat je inspireren door boeken en
websites over leefstijl.
website tips:
www.puurgezond.nl
www.artsenleefstijl.nl
www.odin.nl

Een gewoonte kan verdwijnen door de trigger
te verwijderen/veranderen OF kan veranderd
worden door de routine te veranderen.
Dat dit oefening vergt is logisch,
zeer waarschijnlijk 4 tot 6 weken
meerdere keren per dag bewust DOEN.
nieuwsbrief atl & voag / MEI 2021
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Leefstijl en de hersenen zijn nauw met el
Camille van der Meer ~ Spraak- en Dramatherapeut
Zo halverwege mei vorig jaar waren de eerste
maanden van Corona voorbij. Ik begon mezelf
af te vragen hoe ik de tijd die Corona mij gaf,
zou willen investeren en welke mogelijkheden
voor het bewandelen van nieuwe wegen dit
voor mij zou openleggen.
Er was voor mij geen duidelijk pad zichtbaar die
ik graag zou willen bewandelen. Waar zou ik mij
in willen verdiepen? En wat was tegelijkertijd
ook nog haalbaar tijdens de lockdown?
Het enige wat ik kon doen was me gaan openstellen voor verschillende onderwerpen en gaan
onderzoeken welke online lezingen er te vinden
waren op de sociale media. Ik werd verrast door
het aanbod dat ik kon vinden maar ik raakte niet
echt geïnteresseerd of geïnspireerd waardoor
het plan in de loop van de tijd wat meer op de
achtergrond raakte.
Inspiratie, het pad wordt meer zichtbaar!
Zo gingen er een paar maanden overheen en
op een onverwacht moment kwam er een lezing
voorbij die een bepaalde nieuwsgierigheid had
getriggerd. Het ging over de neuropsychologische invalshoek op ontwikkelingsproblematiek.
Terwijl ik eigenlijk vrij weinig wist van neurologie
en biochemie, raakte ik toch ergens enthousiast.
Ondanks dat ik niet precies wist wat dat in eerste instantie precies was. Tijdens de lezing werd
er voor mij een nieuw perspectief zichtbaar over
hoe er kan worden gekeken naar psychische
problemen vanuit de fysiologie van de hersenen.
Super gaaf!
Na de lezing kon ik al snel mijn enthousiasme
voor dit onderwerp niet inhouden en ben ik
gaan kijken naar de mogelijkheden om mijn interesse te kunnen vervullen. Vooral omdat
het dus meer inzicht zou geven over de diepere
en meer ten grondslag liggende fysiologische
factoren die in relatie staan tot het gedrag van
de mens.
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Zo begon ik, wel over nagedacht hoor maar
eigenlijk vooral in een spontane flow, mijn
5 maanden studie avontuur in het vak neuropsychologie van HBO toegepaste psychologie.
Al meteen op de eerste dag dat ik begon met
studeren, merkte ik gelijk dat ik het behoorlijk
was verleerd. Ik wist eigenlijk niet goed waar ik
aan begon. De gewoonte van studeren die 5 jaar
lang centraal had gestaan tijdens mijn studietijd,
kon ik niet zo snel vinden. Ondanks de interesse
was de weerstand best groot om door de
eerste stroeve stappen heen te komen. Het was
behoorlijk ploegen en zweten voor het binnen
laten dringen van nieuwe informatie, nog niet
gesproken over het onthouden ervan.
Het was confronterend en tegelijkertijd een
goed leerproces. Gedurende de weken die ik
door de weerstand heb heen gewerkt en de
Blijven zoeken naar uitdagingen.

kaar verbonden.
leerstof iets meer eigen heb kunnen maken,
kwam er steeds vaker een boost van energie
die ontstond omdat ik het idee had de leerstof
beter te begrijpen. Met als gevolg dat er meer
ritme ontstond in mijn week omdat ik de dagen
die ik niet werkte een doel kon geven. Ik kreeg
meer het gevoel van zingeving, durfde vaker om
hulp te vragen als ik er echt niet uitkwam, het
voelen van tevredenheid na een dag leren en
het uiteindelijk steeds begrijpen van de nieuwe
informatie gaf me meer zelfvertrouwen.
Zo ben ik langzaam maar zeker de kennis over
het brein beter gaan begrijpen, welke invloeden
er spelen op de hersenen in het dagelijks functioneren en dat er een aantal basisprincipes zijn
die de vitaliteit, stemming, motivatie, sociaal zijn
en concentratie kunnen bevorderen:
• Het leren van nieuwe informatie of handelingen is ploegen en door weerstand heen werken.
Het is goed voor je om de activiteit in de hersenen te blijven prikkelen. Zo worden er nieuwe
neurale verbindingen en netwerken aangelegd,
ook wel neurale plasticiteit genoemd. Hoe meer
verbindingen je in je leven aanlegt hoe beter je
kan blijven leren. Het vraagt om je open te stellen voor nieuwe informatie wat je perspectief
verbreedt en buiten je eigen kader kan laten
doen denken. Hierdoor worden verschillende
gebieden in het brein gebruikt en geactiveerd en
is er geen eenzijdig gebruik van de hersenen.
• Om het brein het meest optimaal te laten
functioneren, is het afhankelijk van de bloedsomloop. Hoe beter de doorstroom van het bloed
in de hersenen door middel van bewegen, des
te beter het brein kan functioneren door de
energie die het kan opnemen en gebruiken.
• Keuzes maken en het beperken of uitsluiten
van datgene wat je uit evenwicht brengt waardoor je te vaak of te constant gespannen en
gestresst bent. De stresshormonen als cortisol
en adrenaline zijn gunstig in acute stresssituaties.
Wanneer je veel stress ervaart dan is de vraag

Tips
(sommige nieuw - sommige niet)
Eigenlijk zou je elke 30 minuten al zo’n
5 minuten in beweging moeten zijn om
de bloedstroom optimaal te houden.
Bij een uur is dat al 20 minuten.
De kwaliteit van de bloedsomloop neemt
exponentieel af op het moment dat je
stilzit.
Gun jezelf bijvoorbeeld tijdens het thuiswerken de ruimte om wat vaker drinken
te halen ipv een grote fles op tafel te zetten. Dit is al winst.
10 x opstaan en zitten, bijvoorbeeld tussen
meetings door.
naar adrenaline (te) hoog. Dit heeft tot gevolg
dat er te weinig dopamine, serotonine en
melatonine aangemaakt wordt omdat alle
co-factoren opgaan aan de productie van
adrenaline. Hierdoor ontstaat er een disbalans
tussen activiteit en ontspanning.
De reden waarom ik je meeneem in deze persoonlijke ervaring en de beschrijving van het leren van
dit specifieke vak, heeft meerdere lagen:
1. Door het starten van een nieuwe studie
heb ik ervaren dat het opdoen van nieuwe
kennis in tijden van isolement, gevoel van
beperking en weinig gevoed te kunnen
worden van buitenaf, het wel degelijk
zingeving gaf aan mijn dagen die anders
als leeg hadden gevoeld.
2. De neuropsychologie mij nieuwe inzichten
heeft gegeven in de relatie tussen bewegen,
stemming en functioneren van het brein, de
biochemie in het lichaam in balans houdt of
ook erg uit balans kan brengen. Met als
gevolg welk gedrag er kan ontstaan mocht
deze disbalans langdurig in stand worden
gehouden.
nieuwsbrief atl & voag / MEI 2021
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3. In tijden van Corona zijn er veel gewoontes
gesust of zelfs vergeten, bewust of onbewust.
Met name in het kunnen behouden van
gevoel van energie, ritme, beweging en
positiviteit.
Bij het gevoel van veel indrukken moeten verwerken die je spanning en stress geven, de moeheid die toeslaat en de concentratie die afneemt,
kunnen je op een gegeven moment een vlak
gevoel geven. Dan geven adem- en bewegingsoefeningen de mogelijkheid om tot ontspanning
te komen. Door het intensiveren van de uitademing ontlaad je van de stresshormonen.
• Rekken, erg fijn om te doen. Rek je helemaal
uit, ga op je tenen staan en probeer het plafond
te raken (want natuurlijk niet kan maar het versterkt je intentie om echt je hele lichaam erbij te
betrekken). En laat het weer los. Dit kan 3 keer
of meerdere keren herhalen.
• Helen Ytsma heeft meerdere filmpjes op
youtube over ademhalingsoefeningen bij bijvoorbeeld angst, spanning, voor ontspanning etc.
Deze volgende oefening is eenvoudig, heel ef-
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fectief en overal kan worden toegepast. https://
www.youtube.com/watch?v=NJD_6ZvitLI
Wellicht heeft het lezen van mijn ervaring jou
nieuwsgierig gemaakt in het verder willen onderzoeken hoe het menselijke brein werkt.
Het heeft mij geholpen gedurende lockdowns
om zo optimaal mogelijk voor mezelf te zorgen
in naar buiten gaan, bewegen, geprikkeld blijven
en een gevoel van zingeving te behouden.
Heb je zin om jezelf ook weer wat nieuwe
informatie toe te dienen? Dan wil ik je graag
verwijzen naar de volgende links:
Youtube:
Het brein deel 1: Prof. dr. Erik Scherder in
De Wereld Draait Door University
Het brein deel 2: Prof. dr. Erik Scherder in
De Wereld Draait Door University
Het brein deel 3: Prof. dr. Erik Scherder in
De Wereld Draait Door University
Helen Ystma - ademhalingscoach
Podcast Spotify:
Erik Schreder bij Nooit Meer Slapen

Dit jaar viert de
Euritmietherapie haar
100 jarig bestaan.

Euritmie-cursussen
Veerkracht ontwikkelen
door euritmie
o.l.v. Manja Wodowoz-de Boon

Juist in deze tijd is het gebruik van computer,
laptops, tablets en handy’s sterk toegenomen.
Het kijken naar beelden vraagt om een tegengewicht om de ogen te ontspannen, de houding
te wijzigen en handen en voeten te verwarmen.
Datum: 3 x op woensdagen: 26 mei, 2 en 9 juni.
Tijd: 16.00 – 17.00 uur.

De wisselwerking tussen
wakkerheid en slaap
o.l.v. Manja Wodowoz-de Boon

De dag los kunnen laten en de ochtend
fris kunnen beginnen, is een vooruitzetting
voor een gezond leven.
Door bewegingsoefeningen komen we de
kwaliteiten van de wisselwerking op het spoor.
Datum: 3 x op woensdagen: 17 en 24 juni, 1 juli
Tijd: 16.00 – 17.00 uur.
Voor beide cursussen geldt:
Locatie: Sijthoff, Doezastraat 1B, Leiden
Kosten: € 45,00
Contact en aanmelden:
Manja Wodowoz-de Boon,
viavita@wodowoz.nl of 06-83971148
Maximaal aantal deelnemers: 7.
Zo kunnen we de 1,5 m in acht nemen.

Met korte cursussen willen
Manja Wodowoz - de Boon
en Christine Mundschin
u dit jaar de gelegenheid
bieden met de euritmietherapie kennis te maken.

Je immuunsysteem versterken
o.l.v. Christine Mundschin

Door de gevoelens hoop, devotie en liefde
actief in ons op te roepen en voelend te
bewegen, kunnen wij genezend op ons
lichaam en onze ziel inwerken en ons
immuunsysteem versterken.
Datum: 4 x op donderdagen: 3, 10, 17 en 24 juni.
Tijd: 14.15 - 15.30 uur.

Bloeddruk verlagen

o.l.v. Christine Mundschin
Door specifieke klanken doorvoeld te bewegen,
kunnen wij met euritmie bloeddruk verlagend
op ons lichaam inwerken.
In de cursus zullen wij die klanken aanleren,
die u vervolgens elke dag thuis kunt oefenen.
Datum: 4 x op donderdagen: 3, 10, 17 en 24 juni.
Tijd: 15.45 - 17.00 uur.
Voor beide cursussen geldt:
Locatie: De Lemniscaat, Schelpenkade 40, Leiden
Prijs: € 60.00
Contact en aanmelden:
Christine Mundschin
ch.mundschin@gmail.com of 06-36163412
Max.imum aantal deelnemers: 4.
Zo kunnen we de 1,5 m in acht nemen.
Meer informatie: www.bezieldbewegen.nl.

Meer informatie: www.viavita-euritmie.nl
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Gastschrijver
Peter van der Meer ~ Arts voor integrale
geneeskunde en haptonomie
Bij een gezonde leefstijl denken we aan
een goede slaap, gezond en gevarieerd eten,
regelmatig bewegen en een bewust stress
management door goed om te leren gaan
met spanning en ontspanning.
Daarnaast inspirerende sociale contacten
en een eigen hobby, dingen voor je zelf doen,
af en toe tijd alleen doorbrengen.
Dat klinkt logisch maar hoe realiseer je dat voor
jezelf en met anderen?
In deze corona tijd, waar heel veel anders gaat
dan we gewend waren en de stress voor veel
mensen flink is toegenomen, we meer thuis zitten, minder bewegen en minder gezond eten.
Voelend lichaam
Ons lichaam heeft een gevoelsfunctie, dat alles
wat voelbaar is omvat. Natuurlijk het voelen van
emoties, maar ook van spanning of opluchting,
vertrouwen en wantrouwen, veiligheid en onveiligheid. Je open en blij voelen bij een bepaalde
ervaring of je afgesloten en teleurgesteld voelen
bij een andere ervaring. Ook de kou buiten voel
je of dat je je teen hard stoot aan een tafelpoot.
Op het moment dat er iemand achter je de kamer binnenkomt en je je net omdraait, omdat je
de ander voelde binnenkomen. Of omdat je een
ongemakkelijk gevoel hebt voor een bepaalde
afspraak.
Ons lichaam blijkt, in haar eigen taal, signalen
door te geven en vraagt daar aandacht voor.
Het vertelt ons van alles. Het geeft aan wat iets
ons doet en vertelt ons ook hoe het met ons is.
Iets van buiten dat je raakt of een gedachte in je
eigen hoofd die gevoelens opwekt.
Het is belangrijk dat we ons bewust zijn dat het
lichaam één geheel is, hoofd en lichaam, denken en voelen zijn daadwerkelijk, onlosmakelijk,
verbonden.
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Je gevoel als
bondgenoot
en gids –
je innerlijke stem
Het lichaam is veerkrachtig en kan veel hebben, maar het geeft ons ook aan wanneer we te
zwaar belast worden, over onze grenzen gaan
of als anderen over onze grenzen gaan. Vaak zijn
het eerst subtiele klachten, zoals onrust en spanning, vermoeidheid, lichte pijnklachten, of misschien wel een paniekaanval of hyperventilatie.
In een chronische situatie op den duur ook
forse klachten, een sombere stemming, mogelijk hartklachten, een flinke hernia. Het lichaam
kan totale uitputting laten voelen als de energie
opgebrand is. Hiermee kan het ook op de rem
gaan staan. Blokkeren.
Het voelende lichaam heeft zo een signalerende
taak om de “bewoner” uit te nodigen om aandachtig (mindful) te zijn voor de eigen binnenwereld en het fysieke welzijn. Het kan preventief
en alarmerend de aandacht trekken. Het geeft
er alleen géén briefje bij met uitleg! We moeten
die signalen leren verstaan en dat is behoorlijk
complex en uitdagend.
Ideaal is om al vanaf de jongste leeftijd gevoelens
en non-verbale signalen te kunnen en mogen
uiten, die verstaan worden door de ouders/
verzorgers en waar liefdevol en adequaat op
gereageerd wordt. Voor het jongste kind de
enige manier om iets aan te geven, zoals huilen
bij een vieze luier of hongergevoel, of middels
een glimlach, veilig en geborgen op schoot.
Later is fundamenteel om gevoel en gevoelens
onder woorden te leren brengen. “Ik voel me
teleurgesteld en een beetje boos omdat onze
afspraak niet doorgaat”.
Zo is begrip voor je eigen gevoelens en voor de
gevoelens van een ander belangrijk. Als dit wederkerig is geeft dat weer een veilig en bevestigend gevoel over en weer.

Zo kan zich een empathisch vermogen ontwikkelen, zowel voor jezelf als voor een ander. We
voelen ons in relatie tot de ander graag gehoord,
gezien en begrepen. Vertrouwen en contact zijn
een belangrijke behoefte en ons gevoel vertelt
ons wanneer dat wel of minder zo is.

“in je hoofd” gaat zitten, weg van het voelende
lichaam. Het contact met je eigen lichaam, andere mensen en de omgeving neemt verder af.
Misschien lig je wel wakker en pieker je, rust je
niet genoeg uit. Een vicieuze cirkel kan ontstaan.

Leefstijl, gevoel en balans
Gevoel en aanpassen
Verbinding met jezelf en de ander vraagt én
Ten opzichte van de buitenwereld moeten we
om gronding naar binnen én om ruimte om je
ons veel en goed kunnen aanpassen. Omdat de
te openen naar de ander. ‘Zelfstandig’, letterlijk
mens een sociaal dier is en behoefte heeft aan
‘stevig en ontspannen op je eigen benen staan’
een gevoel van veiligheid en geborgenheid in
en afstemmen.
de groep, is aanpassen aan de groep ook nodig.
Iedereen moet z’n eígen manier vinden om met
Slagen we erin om te voldoen aan de verwachde realiteit om te gaan en werken aan zelfstantingen van onze omgeving en van onszelf, dan
digheid en veiligheid. Soms is er moed nodig, om
doen we mee en functioneren we makkelijker.
tegen de druk van de groep in, je grens aan te
In beginsel is deze aanpassing dus functioneel
geven en een eigen keuze te maken. Ook als dat
en handig. Maar als deze aanpassing doorschiet,
mogelijke afkeuring door de ander tot gevolg
wordt de keerzijde hiervan voelbaar. Als je jouw
heeft.
gedrag te zeer laat bepalen door verwachtingen
Benoem wat je voelt en wat je wilt of waar je
en oordelen van jezelf of
moeite mee hebt. Durf ruimte
Tips
van anderen, ervaar je miste nemen en grenzen aan te
schien maar weinig ruimte in In een bepaalde situatie
geven. Er is nooit toestemming
kun je je zelf drie vragen
je leven. Je voelt je klein en
nodig om iets te voelen, het is
stellen:
snel onder druk. Je kunt je
er gewoon en geeft waarde aan
onzeker gaan voelen.
iets of waarschuwt voor iets.
1. Wat voel ik nu
Het vraagt om een oprechte
(letterlijk)? Voelen
Kwetsbaar en
interpretatie, eerst door jezelf en
2. Wat heb ik nu echt
afhankelijk
ook door een ander.
nodig? Denken
Dat kan een persoonlijke
Het vraagt niet om flink te zijn of
3. Hoe ga ik dat
disbalans veroorzaken. Een
je groot te houden.
regelen? Actie
overmatig aanpassingsverIn een gezonde leefstijl past
mogen geeft weinig ruimte
een bewuste relatie met ons
om assertief te zijn, voor je zelf op te komen,
voelende lichaam.
nee te zeggen of grenzen aan te geven. Je wordt
Tegelijkertijd geeft dit ook de mogelijkheid om
dan kwetsbaar en afhankelijk. Je kunt je terug
met de ander contact te maken en sámen te
gaan trekken uit het contact of zoekt juist beveszijn, samen op te trekken. Veilig gehecht aan
tiging bij anderen: doe ik het goed, voldoe ik wel? jezelf en aan de ander.
Als je jezelf gevoelsmatig terugtrekt sluit je de
omgeving buiten. Dat gaat juist in tegen de
Tip
primaire behoefte aan contact. Het kan leiden
Gronden: Richt je aandacht omlaag, door je
tot verlies van vertrouwen, angst, verlies van
voelende lichaam heen, naar de stoel waarop
energie en stress. Er treedt men- tale en fysieke
je zit of de grond waarop je staat of het bed
verkramping op.
waarop je ligt. Je voelt je zwaarder worden
en meer in de stoel/bed zakken. Je mentale
Signalen
activiteit neemt af. Binnen wordt het rustig
Het is belangrijk om die gevoelens te snappen.
en het lichaam ontspant. Even loslaten.
Ze geven de mogelijkheid tot inzicht in wat er
Een moment voor en met jezelf..
niet goed gaat. Een risico is dat je steeds meer
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Leefstijl als scheppingsdaad
Jacqueline Gerbrands ~ GZ-psychologe
Een definitie van leefstijl is “een waarneembaar
min of meer stabiel patroon van gedragingen”.
In de psychologie wordt leefstijl gezien als een
mix van zelfbewustzijn, cultuur en tijdgeest.
In het opgroeien in een bepaalde nationale/
regionale/familiare/gezinsomgeving nemen we,
in eerste instantie onbewust, gedragingen over
(nabootsing). Naarmate we volwassener worden kan onze leefstijl steeds meer door ons
zelf beïnvloed en gevormd worden.

Hoe meer je als mens je bewust verbindt met
waarden en normen die jezelf waardevol of zinvol vindt, hoe meer dat in je leefstijl tot uitdrukking komt. En deze leefstijl is van grote invloed
op onze fysieke en mentale gezondheid. Een
leefstijl komt voort uit een verlangen naar een
bepaalde manier willen leven of een bepaald
doel na te streven.
Als een levensdoel is dat je sportief goed wilt
presteren dan zal je in je leefstijl je waarschijnlijk
richten op je gezondheid, voeding en uithoudingsvermogen/fitheid e.d.
Als een doel is gelukkig worden (op lange of
korte termijn) dan zal je in je leefstijl gericht
zijn op wat jij denkt dat jou (op lange of korte
termijn) geluk gaat brengen.
En als je doel is om anderen gelukkig te maken
of te helpen zal je je in je leven gaan richten op
de ander en zijn of haar wensen.
Dit beïnvloedt de keuzes die je maakt, de manier
waarop je voor jezelf en anderen wilt zorgen, de
keuzes die je maakt en de acties die je onderneemt.
Zo’n levensstijl heeft grote invloed op ons
welbevinden en onze gezondheid zowel dus in
concrete zin (bewegen, eten etc.) als in psychische zin (ben je blij met jezelf of niet).
In de antroposofische zienswijze hoort gezondheid en ziekte bij de ontwikkeling van ons menszijn. Gezondheid is een voortdurende balans
tussen lichaam, ziel en geest. Onze leefstijl heeft
veel invloed op onze gezondheid. Het bepaalt
veel van ons gedrag ten opzichte van onszelf en
onze omgeving.
Leefstijl kan een directere uitdrukkingsvorm zijn
van waar we ons als mens mee verbinden en
wat we in ons leven willen proberen te creëren.
Door onze leefstijl bewust te verbinden met
wie we willen zijn of wat we belangrijk vinden,
kunnen we bewuster vorm en richting aan ons
lichaam, emoties en intenties geven. Als we ons
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niet bewust zijn van onze levensstijl kunnen we
in ons leven iets tot stand brengen wat we niet
bewust willen, bijvoorbeeld iets wat onze ouders
voor ons gewild hebben of iets wat altijd een
uitdrukking was van een nationale cultuur.

betekenen dat je ook steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgt voor je eigen gezonde
ontwikkeling omdat je daarin steeds meer je
eigen persoonlijk keuzes moet gaan maken in de
wereld waarin je leeft.

Als dat niet goed past bij wie wij als mens in
werkelijkheid zijn kan dat gaan wringen en kan
dat tot uiting gaan komen in ons welzijn/onze
gezondheid. Dit kan op veel niveaus gebeuren
bijvoorbeeld door eetgewoontes over of aan te
nemen die voor ons lichaam niet gezond zijn.
Of door de manier van met emoties omgaan
over te nemen van ouders of intieme vrienden
terwijl dat niet helemaal bij ons past. Dat kan
zich dan gaan uiten in fysiek of emotioneel
ongemak of zelfs ziekte.

In de antroposofie
noemen we de tijd
waarin we nu leven
het bewustzijnszielentijdperk. Het is
de tijd waarin wij
een steeds groter
bewustzijn over
onszelf, de wereld
en kosmos waarin
wij leven kunnen
ontwikkelen. Veel
zien we daar al van,
we gaan als mensheid steeds beter op materieel
niveau begrijpen hoe de natuurwetten werken,
we krijgen steeds meer de verantwoordelijkheid over onze milieu en levenssfeer. We kunnen
ons niet alleen met onszelf bemoeien, we zijn
duidelijk verbonden met de aarde en al haar
bewoners.

We leven in een tijd waarin wij als mensen ons
steeds meer bewust kunnen worden van ons
‘individu zijn’. In vroegere tijden was dat bewustzijn anders, we waren bijvoorbeeld veel
meer onderdeel van een groep, familie (erfelijkheidsstroom) of nationaliteit. In die tijd werd
onze leefstijl dan ook vooral bepaald door die
omgeving, in welk geloof je opgroeide of welke
beroepsgroep je ouders hadden e.d. In deze tijd
komt er steeds meer de mogelijkheid om een
individu te kunnen en soms zelfs te moeten zijn.
We kunnen vrijer voor onze opleiding en beroepen kiezen, we zijn vrijer om onze geloofsovertuigingen of filosofie te kiezen etc.
Ook komt dit tot uitdrukking in onze gezondheidszorg, bijvoorbeeld erfelijke ziekten hoeven
niet meer totaal bepalend te zijn. We hebben steeds meer mogelijkheden tot operaties,
geneesmiddelen en zelfs genetische manipulatie
om hier een individuele keus in te maken met
betrekking tot hoe ons leven er met betrekking
tot ziekte of uiterlijk uit komt te zien. Maar ook
zien we dat veel mensen bijvoorbeeld allergieën
of chronische ziekten ontwikkelen, in 2018 had
volgens het Ministerie van Volksgezondheid
58% van de Nederlandse bevolking hier last van,
waardoor zij bijvoorbeeld hun leef-, eet- en/
of beweegpatroon moeten aanpassen aan hun
individuele balans/gezondheid.
Deze ontwikkeling kan misschien ook wel

Bewustzijn ontwikkeling is in de antroposofie
ook verbonden met verantwoordelijkheid. Als
je ergens bewustzijn over hebt, krijg je daar ook
een stuk verantwoordelijkheid in. Je kan niet
meer vanuit onwetendheid of onschuld handelen. Deze verantwoordelijk kan ook angst oproepen omdat de geestelijke verbinding, de geestelijke leiding/wijsheid dan ook losser komt te
staan, we worden er vrijer van, we kunnen meer
kiezen hoe we willen leven maar moeten daar
ook meer de consequenties van beleven. En die
individuele keuzes maken we vanuit onze ideeën
en levensopvattingen. In het dierenrijk zien we
dat dieren vanuit hun instinct dingen “weten” of
beter gezegd doen. Zij hoeven hun acties niet
in hun bewustzijn te leren zij worden “geleefd”
door hun instinct en kunnen mede daarom ook
niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun
daden, zij leven hun leven, zij creëren dat niet,
zoals wij dat steeds meer kunnen doen. En dat
creëren uit zich onder andere in onze levensstijl.
Wij creëren steeds meer zelf ons leven en onze
leefomgeving vanuit onze leefstijl en daarmee
nieuwsbrief atl & voag / MEI 2021
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krijgen wij ook meer de verantwoordelijkheid
voor of consequenties van onze daden. Wij kunnen dat bijvoorbeeld zien in de manier waarop
wij steeds meer geconfronteerd worden met
onze leefstijl in het milieu.
Wij kunnen dan vanuit de ontwikkeling van
dit zelfbewustzijn weer de verbinding met het
grotere geheel zoeken. Wij zijn immers deel van
dat geheel, dat wordt in deze tijd ook steeds
zichtbaarder. Wij kunnen zo vanuit vrijheid door
bewustzijn, vanuit onze eigen-wijsheid weer
verbinding met het geheel zoeken.
Dit kan tot uitdrukking komen in de waarden en
strevingen waarmee wij ons bewust proberen
te verbinden in een voor je zelf en de wereld
gezonde leefstijl.
Het zoeken naar gezondheid raakt dan steeds
meer verbonden met leefstijl, leefstijl als uitdrukking van wat wij als mens willen creëren.
In de antroposofie staat het centraal om goed
te onderzoeken wat je mens-zijn betekent. De
mens is in de antroposofie een scheppend
wezen en om dat steeds meer vorm te geven
is ontwikkeling en je leven als ontwikkelingsweg
zien, een belangrijk uitgangspunt.
Dus in eerste instantie geïnteresseerd zijn in jezelf, in je lijf, in je biografische gegevens als zijnde
bronnen van impulsen tot ontwikkeling. Gezondheid en leefstijl worden hiermee geen statische
dingen maar informatie om tot bewustzijn te
kunnen komen over wat met jou verbonden is
en wat jij daarmee wilt doen. Levensstijl is daarin
een tot uiting brengen van jouw verbondenheid
en streven waardoor jouw totale gezondheid
mede wordt bepaald.
Gezondheid wordt daarmee een toestand die
voortdurend in beweging is.
Machteld Huber introduceerde in 2012 een
nieuwe visie over de gezondheidsdefinitie in
Nederland, gezondheid is in haar definitie niet
meer “afwezigheid van ziekte” (de definitie van
de WHO) maar “het vermogen van mensen om
met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen
regie daarover te voeren.
Van daaruit is levensstijl een persoonlijk antwoord vanuit je wil, je persoonlijke verbinding
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met je doel en streven in je individueel menselijk situatie. Hoe beter die afgestemd kan
worden op jezelf en je verbinding met geheel,
hoe gezonder je als mens bent. Gezonder in de
definitie die Machteld Huber geeft. Hindernissen
die je daarin tegenkomt worden dan vragen aan
jezelf in plaats van alleen maar obstakels. Hoe je
met jezelf en de wereld om je heen probeert
om te gaan wordt een kunstwerk van jezelf. De
onmacht die je kan ervaren in je leven en in de
wereld om ons heen komt daardoor weer terug
als macht hoe wil IK daar (met mezelf en de
wereld) mee omgaan. Deze leefstijl kan je dan
weer meer in verbinding met jezelf en de wereld
brengen, in plaats van dat je gaat vechten met
jezelf en de wereld.
Rudolf Steiner probeert ons door middel van de
antroposofie bewust te maken van onze geestelijke oorsprong zodat wij met ons bewustzijn
de verbinding met onze geestelijke oorsprong
kunnen ervaren en van daaruit een levensstijl
kunnen ontwikkelen vanuit die verbinding met
onze geestelijk oorsprong. Hierdoor kunnen wij
de leefstijl die misschien te veel gericht is op
het ons hedendaagse ik bewustzijn en die mede
leidt tot een o.a. materiële visie en angst voor
ziekte en dood, omvormen tot een leefstijl die
gezond makend is voor ons mensen als geestelijk wezen en voor de ontwikkeling van het
levende op aarde.
Wat ik vooral belangrijk vind is dat wij er
bijvoorbeeld door de Corona tijd op gewezen
worden dat onze leefstijl onderdeel kan zijn van
onze gezondheid, dan wij ons bewust kunnen
worden dat wij ons leven door onze leefstijl
mede scheppen en dat daar een persoonlijke
mogelijkheid ligt (en dus oplicht in deze tijd) om
ons eigen leven meer vorm te geven dit ten opzichte van de ervaring dat wij door de Corona
tijd ons ineens aan allerlei extra regels moeten
houden en misschien ook geconfronteerd
worden met onze onmacht. Onze mogelijkheid
tot eigen sturing zit hem om na te denken over
onze persoonlijke leefstijl en zo weer “ macht
terug te krijgen’’ over ons eigen leven.

Medewerkers
Deze winter hebben wij afscheid genomen van
Bob van Kuik, en zijn plaats is ingenomen door
Mehtap Höke die terug van weggeweest is.
Verder zijn er twee nieuwe artsen in opleiding
gestart in maart van dit jaar; dit zijn:
Iris v.d. Maarel in de praktijk van Harco Alkema,
en Vincent Zieren in de praktijk van Bart Janssen.
We stellen ze hieronder voor!
Petra Alkema-de Jong ~ praktijkmanager ATL

Introduceren
Vincent Zieren

Iris van der Maarel

Ik ben Vincent Zieren.
In dit stukje zal ik
kort wat over mijzelf
vertellen omdat ik
sinds 1 maart 2021
werkzaam ben bij het
ATL als huisarts in
opleiding (3e jaar),
bij dokter Janssen in de praktijk.

Hoi allemaal,
Mijn naam is Iris van
der Maarel en ik ben
op 1 maart begonnen
in de praktijk
van Harco Alkema
als militair arts in opleiding. Een onderdeel
van deze opleiding is een half jaar huisartsenstage, omdat ik als militair arts ook de huisarts
van militairen ga zijn. Na deze eerste maand kan
ik zeggen dat het ontzettend leuke praktijk is om
de fijne kneepjes van de huisartsengeneeskunde
onder de knie te krijgen.

Samen met mijn jonge gezin woon ik in Den
Haag. Sinds 2013 ben ik werkzaam als arts.
Vijf jaar lang heb ik gewerkt bij Defensie als
militair arts. Omdat ik huisarts wilde worden
ben ik in 2019 bij het LUMC gestart met de
huisartsenopleiding.
Ik hoop een fijne tijd te hebben bij ATL en een
bijdrage te kunnen leveren aan uw gezondheid!
Tot ziens in de praktijk!

Ik kijk er naar uit om nog heel veel meer te
leren in de 5 maanden die nog resteren!
Mogelijk tot op het spreekuur.
Groet, Iris

Vincent
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Informatie, adressen en telefoonnummers
Het antroposofisch
Kinderspreekuur
Uit de wachtkamer van
het ATL kunt u een informatie-folder meenemen
over het Kinderspreekuur.

Vereniging
Ondersteuning
Antroposofische
Geneeskunde
De Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde (VOAG) wordt gevormd
door patiënten van het Antroposofisch
Therapeuticum, Rijn en Schiekade 13 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

Patiëntenvereniging VOAG
Rijn en Schiekade 16
2311 AK Leiden
071 512 16 41
Lidmaatschap VOAG per jaar
Alleenstaande minimaal € 25
Streefbedrag € 30
Gezin minimaal € 45
Streefbedrag € 55
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot
en met 31 december van hetzelfde jaar.
Wij verzoeken u om uw bijdrage(n) aan
het begin van het jaar vooruit te betalen.
U kunt voor dit jaar en de komende jaren
eenvoudig betalen door via internetbankieren een periodieke overschrijving te doen
op de aangegeven bankrekening:
ING rekeningnr: NL76INGB0003704731
t.n.v.
Ver. Onderst.Antroposofische
		 Geneeskunde

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 en medicijnen vergoed worden, van wezenlijk belang.
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Lidmaatschap patiëntenvereniging VOAG
Het bestuur van de VOAG wil meer contact
hebben met haar leden.
Daarom vraagt het bestuur van de VOAG en
het Solidariteitsfonds u om uw volledige NAWgegevens en emailadres, eventueel met gezinssamenstelling. Met deze basisgegevens kunt u
uw lidmaatschap bevestigen danwel kunt u zich
aanmelden als lid van de Patiëntenvereniging
VOAG.

vens hebben, eenmaal per jaar aan alle patiënten
van het ATL; een tiental exemplaren wordt ter
lezing neergelegd in de wachtkamers; leden kunnen deelnemen aan activiteiten (lezingen, ALV),
kunnen gebruik maken van het kinderspreekuur,
en een beroep doen op het Solidariteitsfonds.
Een digitale versie van de Nieuwsbrief wordt
gepubliceerd op de website van de VOAG,
die ook voor niet-leden toegankelijk is.

Mensen die de jaarlijkse bijdrage betalen, en hun
partner/gezinsleden, zijn lid. Indien men een jaar
niet heeft betaald krijgt men een betaalherinnering, wordt daarop niet gereageerd dan vervalt
het lidmaatschap.
De Nieuwsbrief wordt voortaan verstuurd aan
de leden waarvan wij de naam- en adresgege-

De patiëntenvereniging VOAG heeft
tegenwoordig een eigen website:
www.voag.nl
met het emailadres: info@voag.nl

Solidariteitsfonds

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.

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

Om een verzoek in te kunnen dienen, moet u
wel lid zijn van de Vereniging Ondersteuning
Antroposofische Geneeskunde.

Voor uw aanmelding: zie het losse aanmeldingsformulier bij deze nieuwsbrief.

olidariteitsfonds

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

Uw gift stelt andere patiënten in staat om
antroposofische therapieën te kunnen volgen.
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