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Van oud naar nieuw

Deze tijd van het jaar gaan we eerst de diepe 
duisternis in, vieren we het Kerstfeest en gaan 
dan weer langzaamaan richting het nieuwe jaar 
en het nieuwe licht. Van Oud naar Nieuw, 
van het oude jaar naar het nieuwe jaar.

En ook van de “oude” huisartsen Bart Janssen 
en Harco Alkema naar de “nieuwe” huisartsen 
Eefje van Duin en Titia de Lange. 

Bart en Harco gaan met pensioen, na vele jaren 
met enthousiasme en toewijding de huisartsen-
zorg op het gezondheidscentrum ATL te hebben 
verzorgd. Wij danken hen voor alles wat zij voor 
de patiënten van het gezondheidscentrum ATL 
hebben gedaan en betekend.

Met de aanstaande overgang van de praktijk 
van Bart Janssen en Harco Alkema naar de 
huisartsen Eefje van Duin en Titia de Lange 
vervalt de naam van het gezondheidscentrum 
ATL, de nieuwe naam van de praktijk wordt 
‘Huisartsenpraktijk de Hortus’. 

De nieuwe huisartsen zullen de huisartsenzorg 
voor de patiënten overnemen en voortzetten, 
daar zijn we erg blij mee.
De specifiek antroposofische huisartsenzorg 
die in het ATL werd verleend wordt echter niet 
voortgezet in de nieuwe praktijk. 

Door deze overgang is het voor ons als bestuur 
van de Vereniging voor Ondersteuning van de 
Antroposofische Geneeskunde VOAG het mo-
ment om voor te stellen de VOAG een aange-
paste doelstelling te geven. Daarover voeren wij 
overleg met diverse betrokkenen, zoals de leden 
van de VOAG en de mensen die in de regio 
Leiden antroposofische therapie en huisartsen-
zorg aanbieden. Dit overleg vindt in de maanden 
november en december plaats. 

Op de website van de VOAG zullen wij de uit-
komsten van dit overleg publiceren.

Wel is op dit moment duidelijk dat deze 
Nieuwsbrief de laatste Nieuwsbrief is die 
u van ons ontvangt.

Een aantal therapeuten die nu nog verbonden 
zijn aan het ATL blijven hun zorg aanbieden 
aan patiënten van het ATL / De Hortus en ook 
aan patiënten die via andere verwijzingen of op 
eigen initiatief bij hen terechtkomen. Een groot 
deel van hen zal praktijk houden in het pand van 
de Lemniscaat aan de Schelpenkade.

Deze therapeuten en hun patiënten willen we 
blijven ondersteunen en dan met name de 
patiënten die zelf onvoldoende middelen heb-
ben om antroposofische zorg te kunnen betalen. 
En wie weet ontstaan er nieuwe initiatieven die 
voortbouwen op de geschiedenis van het ATL 
en de VOAG, wellicht ook hier van oud naar 
nieuw.

Wij wensen u alle goeds bij de overgang van 
oud naar nieuw.

Het bestuur  van de VOAG:  
Dick , L ia , L ida en Rober t .





Bart Janssen ~ huisarts

Na bijna 38 huisartsen jaren in Leiden 
komt dan binnenkort het afscheid. 
Dat vind ik moeilijk, maar het is ook goed 
om een volgende stap te zetten.

In mei 1985 ben ik als 29-jarige gestart als 
huisarts bij het Medisch Deelgenootschap.
Toen een samenwerkingsverband aan de Rijn 
en Schiekade van huisartsen, therapeuten en 
patiënten. Een ideële club, geïnspireerd door 
de sociale driegeleding en werkend vanuit het 
gedachtengoed van de antroposofie.

Een heel leerzame tijd. Ik begon toen met een 
praktijk van 800 mensen, die gaandeweg door-
groeide naar 2300. 

Na 6 jaar kwam Harco als opvolger 
van Rien Zwijnenburg. 

Al vrij snel hebben wij toen gekozen voor een 
samenwerking zoals die nu nog functioneert.
Een maatschap van huisartsen en Liesbeth Borg 
kunstzinnig therapeute en POH GGZ, een 
samenwerkingsverband met de therapeuten, 
met de VOAG, de vereniging voor en door 
patiënten, therapeuten en huisartsen die tot 
doel heeft de antroposofische geneeskunde in 
Leiden te bevorderen.
Jarenlang was er ook een Stichting Beheer die 
het pand van de Rijn en Schiekade 16 onder 
haar hoede nam.

Ik kan terugkijken op een heel fijne tijd waarin
ik veel geleerd heb. Het werk als huisarts is 
prachtig en het is een geschenk om dat te 
mogen doen.

Ik realiseer me, dat ik dit nooit had gekund 
zonder de inzet en de kwaliteiten van Harco 
en Petra Alkema, die werkelijk alles wat met 
management en organisatie van de praktijk te 
maken had, op zich namen. Zij vormen samen 
een prachtig team.

Daarnaast een heel fijne samenwerking met as-
sistenten, praktijkondersteuners, therapeuten en 
medewerkers van de VOAG en Stichting Beheer.

Dierbaar waren het wekelijks overleg met de 
therapeuten en het artsenoverleg waar we met 
de artsen in opleiding thema’s uit de huisarts-
engeneeskunde bespraken. En het maandelijks 
overleg met het bestuur van de VOAG.

We hebben een organisatie opgebouwd van 
meer dan 20 mensen die vorm gaf aan de 
antroposofische geneeskunde in Leiden.

Heel veel plezier heb ik de afgelopen 25 jaar 
gehad aan het begeleiden van co-assistenten 
en huisartsen in opleiding. Zeker meer dan 200. 
En wat heb ik veel van ze geleerd en wat 
kwamen zij met hun enthousiasme de praktijk 
fleur en kleur brengen.

Ik wil nog de 25 jaar benoemen, waarin ik 
werkzaam was als schoolarts van de Vrije 
School Mareland en de 25 jaar kinderspreekuur, 
waarbij ik heel fijn samengewerkt heb met
Judy van den Berg. 

Hoe dierbaar was dit werk voor jonge kinderen, 
ouders en school.

Ook wordt dit de laatste nieuwsbrief en met 
hoeveel voldoening hebben wij al die jaren 
gewerkt aan het tot stand komen van deze 
informatiestroom, bedoeld voor praktijkzaken 
en gevuld met artikelen over diverse thema’s 
met betrekking tot antroposofische genees-
kunde en therapieën.

Het gezin is voor Sue en mij altijd belangrijk 
geweest en heeft ons veel geluk, vreugde en 
ontspanning gebracht. Bovendien hebben wij van 
opvoeden veel geleerd. Het heeft ons inzichten 
gegeven die we konden gebruiken in ons werk. 
De antroposofie was en is daarbij een inspiratie 
bron. 

Lees verder op pagina 6

Afscheid van het ATL
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Aantrekken, vasthouden en loslaten
Harco Alkema ~ huisarts

Aantrekken
Oom Jan uit Zwitserland, leraar aan de Vrije 
School te Bazel, heeft mijn ouders kunnen over-
halen mij naar de Vrije School in Den Haag te 
laten gaan. Vanuit die achtergrond heb ik mij in 
mijn eerste studiejaar Geneeskunde (1977)
in Leiden aangemeld bij een studie groepje 
Antroposofische Geneeskunde. 
Daarnaast heb ik mij ingeschreven bij Mike van 
Tol, antroposofisch huisarts, toen nog gevestigd 
aan de Sitterlaan. Na een jaar verhuisde de 
praktijk van Mike naar de Rijn en Schiekade 16 
onder de naam Medisch Deelgenootschap.

Drie jaar bestudeerden wij één avond per week 
de antroposofie en antroposofische genees-
kunde. Totdat het mij te dogmatisch werd, ik het 
teveel moest zien als een alternatieve genees-
kunde: de gewone geneeskunde afwijzend en de 
antroposofische geneeskunde daarvoor in de 
plaats. Terwijl ik de antroposofie juist meer zag 
als een aanvulling op de bestaande reguliere 
geneeskunde, iets wat Rudolf Steiner zelf uit-
drukkelijk zo bedoeld had. Ik keerde de studie-
groep de rug toe en stapte eruit. 

De huisartsopleiding bracht mij naar Groningen 
(1989), waar wij vlakbij in Zuidlaren (Drenthe) 
woonden, en mijn vrouw Petra en ik onze eerste 
twee kinderen kregen. Een toevallige ontmoeting 
met huisarts Wim Loffers en het boek “Kinder-
spreekuur” van Michaela Glöckner brachten mij 
weer terug bij de antroposofische geneeskunde, 
maar dan wel op mijn eigen manier ; echt als 
aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Vasthouden
Min of meer toevallig, terwijl ik klaar was als 
regulier huisarts en in opleiding tot antroposo-
fisch arts belde Bart Janssen mij op. Hij beval mij 
in Leiden te komen solliciteren: zijn collega Rien 
Zwijnenburg zou gaan stoppen als huisarts en 
ik kon zo beginnen. Wij schrijven 1 april 1992 
toen ik mij aan de Rijn en Schiekade vestigde als 
huisarts. Het Medisch Deelgenootschap was een 
patiënten initiatief, gestoeld op de Sociale Drie-
geleding, een maatschappijvisie die mij toen en 
grotendeels ook nu nog, aansprak. Het was een 
turbulente tijd, helaas met een aantal conflicten, 
de Driegeleding kon het initiatief niet meer 
dragen en 9 maanden later werd het Antropo-
sofisch Therapeuticum geboren, met de VOAG, 
de patiëntenvereniging en het Therapiefonds als 
metamorfose van de Sociale Driegeleding. 

Sue heeft mij ook goed gesteund en geïn-
spireerd, inhoudelijk en op het gebied van 
communicatie scherp gehouden.
De afgelopen jaren hebben wij vaak op de 
kleinkinderen gepast en daar gaan we zeker 
mee door.
De geneeskunde en de antroposofie blijven 
voor mij belangrijk en ik ga zeker door met 
hierover te lezen, te studeren en toe te passen 
in ons leven.

Ik hoop veel te kunnen blijven sporten met 
vrienden. Dat was voor mij altijd al een manier 
om gezond te blijven.

Als laatste veel dank aan alle mensen die bij mij 
op het spreekuur kwamen. Ik ben dankbaar voor 
het goede contact en het vertrouwen dat we in 
elkaar hadden.

Bart Janssen
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Dat was ook de onverwachte en helemaal niet 
geplande introductie van mijn vrouw Petra in 
de praktijkorganisatie. Aanvankelijk belast met 
het opzetten van de financiële administratie en 
de jaren daarna steeds meer in de praktische 
organisatie van het geheel, op alle fronten van 
verbouwing coördinatie, ruimteverdeling en 
beheer, personeelsmanagement enzovoorts.

Van een organisatie die bij de start bestond uit 
2 artsen, drie therapeuten en twee doktersas-
sistenten voor ongeveer 2000 patiënten, zijn wij 
uitgegroeid tot een gezondheidscentrum voor 
4600 patiënten (2022). 

Wij hebben twee bovennorm praktijken met 
huisartsen in opleiding, co-assistentenplekken, 
7 stageplekken voor dokters-assistenten en 
een groot team van therapeuten, zowel regulier 
alsook vanuit de antroposofie werkend. 
We bebouwden de tuin en namen later (2008) 
een tweede locatie op Rijn en Schiekade 13 
in gebruik. Kortom een volwaardig gezondheids-
centrum, verankerd in de reguliere geneeskunde 
met een ruimere blik.

Loslaten
Dan komt er ook het moment van een stap 
terug doen. Bart en ik werden ouder en zagen 
onze pensionering steeds dichterbij komen. 
Wij hoopten, mede gezien ons eigen opleider-
schap, dat we antroposofische opvolgers zouden 
kunnen vinden. Daar hebben we hard aan 
getrokken, maar dat lukte niet.

Wij zagen ook dat veel startende huisartsen 
opzagen tegen het ondernemerschap, zeker gold 
dat voor antroposofische kandidaten. Daarom 
hebben wij een flirt gehad met een organisa-
tiebureau dat het management zou kunnen 
overnemen en een partnerschap met praktijk-
houders zou vormen. 
Op het allerlaatste moment is dat ook mislukt.

Nu ben ik blij dat wij in Eefje van Duin en Titia 
de Lange twee loyale opvolgers hebben gevon-
den. Het zal wennen zijn om op twee januari 
2023 niet met een spreekuur te beginnen. 

De dagen zullen voor Petra en mij een andere 
invulling krijgen, we zijn gelukkig met ondertus-
sen twee kleinkinderen en hopen aan onze vijf 
kinderen en de kleinkinderen meer tijd te kun-
nen besteden. Zoals het er nu naar uitziet kan 
en zal ik nog niet helemaal afscheid nemen van 
het huisartsenvak, maar het zal wel een uitdaging 
worden om te gaan met een totaal andere invul-
ling daarvan.

Dank
Ik dank Bart Janssen voor ruim 30 jaar intensieve 
samenwerking. Wij konden een goede balans 
vinden in samenwerken met behoud van eigen 
identiteit.
Ik dank mijn vrouw Petra de Jong voor 33 jaar 
huwelijk. Ook dank ik haar voor 31 jaar ge-
trouwd zijn met het ATL en voor haar morele 
en praktische support daarbij.

Ik dank alle aan het ATL (ooit) verbonden 
therapeuten voor de samenwerking. 
Zij maakten het voor mij mogelijk een 
holistische huisarts te kunnen zijn.

Ik dank alle assistentes en ondersteuners voor 
de enorme bergen werk die zij voor mij hebben 
verzet.

Ik dank de VOAG met het beheer van het 
Solidariteitsfonds, dat het mogelijk maakte aan 
een ieder die dat nodig had een ondersteunen-
de therapie te kunnen voorschrijven.

Ik dank bovenal  mijn patiënten voor het in mij 
en in ons gestelde vertrouwen.

Harco Alkema
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Ineens 31 jaar verder...
Petra Alkema-de Jong, praktijkmanager ATL 

En ineens zijn we bijna 31 jaar verder…
“Kun jij misschien een tijdje komen helpen 
met het invoeren van de groene kaarten in 
ons nieuwe computersysteem?” 

Harco had net de praktijk van Rien Zwijnenburg 
overgenomen in april 1992 toen hij mij dit vroeg. 

In verband met deze praktijkovername waren wij 
met onze twee oudste kinderen terug verhuisd 
vanuit Zuidlaren in Drenthe, naar de stad waar 
wij elkaar bij de studenten volleybalvereniging 
SKC hadden ontmoet. Hij als student geneeskun-
de, ik als student Engelse Taal- en Letterkunde.

In de eerste week na de start van zijn praktijk, 
had ik zijn veelkleurige spreekkamer - die ik 
eerlijk gezegd een beetje oneerbiedig  ‘een 
circustent’  noemde - in een rustige off white tint 
geschilderd en hadden we in no time de spreek-
kamer opnieuw ingericht. Vervolgens werd er 
dus inzet van mij gevraagd als administratieve 
kracht en daarna is het een beetje uit de hand 
gelopen. 

Bart en Harco hebben mij in alle jaren dat ik 
bij het ATL werkzaamheden heb verricht, veel 
kansen gegeven om zaken op te pakken waar ik 
gaandeweg ervaring in op kon doen. Begonnen 
als administratieve kracht, later de accreditatie 
van de praktijk georganiseerd, het personeels-
werk geprofessionaliseerd (tussentijds de oplei-
ding Personeel & Organisatie gevolgd), Jaarver-
slagen geschreven en veel andere zaken in het 
ATL georganiseerd. 

Daarnaast heb ik altijd met veel plezier mee-
gewerkt aan het plannen en uitvoeren van ver-
bouwingen en andere klussen. Bovendien was 
het organiseren van feestjes en andere gezellige 
bijeenkomsten met de werknemers, therapeuten 
en het bestuur van de VOAG ook een belangrijk 
en leuk onderdeel van mijn werk. 

Bovenstaande ervaringen hebben ertoe geleid 
dat ik mij op meerdere vlakken heb kunnen ont-
wikkelen in de eerstelijns gezondheidszorg. 

Naast mijn werk bij het ATL, ben ik daardoor 
een aantal jaar werkzaam geweest als auditor 
in de huisartsenzorg, en sinds 3,5 jaar ben ik op 
verschillende plekken in functie als wijkmanager 
van eerstelijns wijksamenwerkingsverbanden.
Nu zijn we bijna 31 jaar verder en ik kijk terug 
op een mooie tijd waarin een stabiel team in de 
huisartsenpraktijk jarenlang goed gefunctioneerd 
heeft. En een team waar we soms moeilijke, 
maar vaak ook leuke en gezellige momenten 
mee beleefd hebben. 

Samen met Harco ga ik nu een volgende fase 
van het leven in, met hopelijk iets meer tijd 
voor onze 5 kinderen, hun partners en onze 
kleinkinderen. 

Met hartelijke groet,

Petra Alkema-de Jong, 
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Wanneer een wolk tot regen wordt, 
maakt dit hem niet bang, 
want hoewel hij weet hoe prachtig 
het is om als wolk in de lucht 
te zweven, weet hij ook dat het even 
prachtig is om als regen op het land 
en de zee neer te kletteren. 

Daarom is het moment waarop een 
wolk tot regen wordt geen moment 
van sterven, maar van voortgaan.

In werkelijkheid is elk moment 
een moment van voortbestaan,
Je zet het leven in nieuwe 
vormen voort.

Geboorte en dood zijn slechts deuren 
die we binnengaan, heilige drempels 
op onze reis.

Thich Nhat Hanh



Eefje van Duin 
~ huisarts

Wat leuk dat 
ik mij, wij ons, 
hier even kort 
mogen voor-
stellen. 

Ik ben Eefje van 
Duin en inmid-
dels al 12 jaar 

werkzaam als huisarts. Ik ben geboren in Haar-
lem en heb een zeer fijne jeugd achter de rug 
in Heemstede en omstreken. 

Mijn geneeskunde studie heb ik in Rotterdam 
gevolgd. Al tijdens mijn studie was het voor mij 
snel duidelijk dat ik in het beroep van huisarts 
alles kon vinden wat ik zocht; ik was direct ge-
grepen door de diversiteit van het vak. 
Dus na mijn studie ben ik direct de huisartsen-
opleiding in Amsterdam gaan doen. 

Daarna heb ik 6 jaar lang als huisarts in Benne-
broek gewerkt, nog een periode in Amsterdam, 
en toen ik met mijn gezin naar Leiden verhuisde 
in 2017 ben ik in Lisse gaan werken. 

Ik ben getrouwd en inmiddels moeder van 
3 zonen en heb het erg naar mijn zin hier in 
Leiden. Mijn ‘workstyle’ zou ik omschrijven als 
persoonlijk en meedenkend met de patiënt. 

Ondanks het feit dat ik niet officieel antroposo-
fisch ben opgeleid kan ik mij erg vinden in het 
bekijken van de mens in ‘zijn geheel’, rekening 
houdend met zijn/haar omgeving. Ik ben dan wel 
zogenaamd regulier geschoold, maar wel met 
een wijde blik. Daarnaast hou ik van open en 
eerlijke communicatie en vind ik dat we beslis-

singen omtrent uw gezondheid samen moeten 
maken. Ik sta mijn patiënten graag bij vanaf de 
luier tot aan de laatste fase van het leven. 
En als er een duidelijke vraag met betrekking tot 
bijvoorbeeld euthanasie mocht zijn, dan is dat 
iets waar ik (en mijn collega Titia ook) voor open 
sta om met u te bespreken.

Het is een eer dat zowel Bart Janssen als Harco 
Alkema ons het vertrouwen geven om hun 
opgebouwde praktijk, hetzij wel in een ‘ander 
jasje’, voort te zetten. Er zal een overgangsperi-
ode ingaan aangezien wij 2 praktijken zullen gaan 
samenvoegen. Zowel organisatorisch als logistiek 
zal dit de nodige uitdagingen met zich mee bren-
gen. Maar wij zullen het laagdrempelige karakter 
van beide praktijken voortzetten en de kwaliteit 
van de huisartsenzorg waarborgen. 

Ik kijk ernaar uit u, en uw gezin, te ontmoeten.

Titia de Lange - 
huisarts

Beste lezer!
Bijzonder om op 
deze manier iets 
over mijzelf te 
mogen vertellen, 
enkelen van jullie 
heb ik al ontmoet, 
maar velen nog 
niet! 

Ik ben Titia de Lange en sinds mei 2022 werk-
zaam als huisarts voor zowel de praktijk van Bart 
als van Harco. Ik heb mijn artsenopleiding in Am-
sterdam gedaan en na wat omzwervingen bij de 
Interne Geneeskunde en Psychiatrie uiteindelijk 
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in 2011 gekozen voor de specialisatie Huisarts-
engeneeskunde die ik in 2014 afgerond heb. 

Na een aantal jaren dokteren in Amsterdam-
Oost verhuisde ik naar Oegstgeest en werkte ik 
(tot aan mijn overstap naar het ATL) naar grote 
tevredenheid in een huisartsenpraktijk aan de 
Rijnsburgerweg in Leiden. Naast de reguliere 
huisartsgeneeskunde heb ik me gecertificeerd 
als justitieel geneeskundige en werk ik sinds 
2016 als ‘gevangenisdokter’ in meerdere peniten-
tiaire inrichtingen in Zuid-Holland.  

De afwisseling tussen de normalere zorg ‘buiten’ 
en de soms ingewikkelde zorg ‘binnen de muren’ 
hebben mij als mens en dokter veel geleerd en 
tot op heden veel zingeving gebracht in mijn 
werk.

De huisartsgeneeskunde beantwoordde mijn 
aanvankelijke zoektocht naar wát voor een dok-
ter ik nou eigenlijk was. Ik maak graag wezenlijk 
contact met mensen en hou erg van de variatie 
die een huisartsenwerkdag met zich meebrengt: 
op één dag zie ik hele jonge tot hele oude 
mensen, bespreek ik luchtige tot heel ernstige 
problemen, worden mensen soms beter, maar 
soms ook niet en komen verschillende onder-
delen van het menselijk lichaam en geest aan 
bod. Ik ga eigenlijk altijd met plezier richting de 
praktijk en het vak huisarts is mij gelukkig heel 
passend gebleken. 

Ik woon in Oegstgeest met mijn echtgenoot 
Eddie, onze drie kinderen (6, 8 en 10) en twee 
poezen. Ik ben iemand die graag buiten is: als 
kind speelde ik altijd al buiten, bouwde hut-
ten met de buurkinderen, ging met mijn broer 
op ontdekkingstocht met het roeibootje. Ook 
al zouden we als volwassenen meer moeten 
blijven spelen, vertaalt het buiten-zijn zich 

tegenwoordig meer in 
rommelen in onze tuin, 
wandelen en buiten 
sporten. 

Toen vorig jaar bekend 
werd dat Harco en 
Bart opvolging zochten 
voor hun beider praktijken hebben Eefje en ik 
besloten om dit avontuur samen aan te gaan. 
Wij kenden elkaar al uit Amsterdam, maar sinds 
de overname van het ATL trekken we dagelijks 
met elkaar op en vullen we elkaar goed aan als 
aankomende praktijkhouders. 

Het ATL zal door onze komst gaan veranderen: 
er zullen dingen vernieuwen en we zullen ook 
afscheid gaan nemen van bepaalde kenmerken 
van het ATL, waaronder het antroposofische 
kenmerk van de praktijk. 

De nieuwe huisartsenpraktijk Hortus zal enkel 
reguliere huisartsenzorg (in de volledige breedte 
en holis-tische benadering die Eefje en ik ge-
woon zijn) leveren en voor antroposofische the-
rapieën of consultaties zullen wij verwijzen naar 
de Schelpenkade. Beide praktijken van Harco en 
Bart zullen wij samenvoegen tot één praktijk en 
we zullen ons vestigen op Rijn en Schiekade 16. 

Het is onze wens om wijkgerichte zorg te gaan 
leveren: onze patiënten wonen bij voorkeur in 
de buurt van de praktijk en we werken nauw 
samen met andere zorgaanbieders in de wijk. 
Hiermee creëren we laagdrempelige zorg met 
korte lijntjes tussen zorgaanbieders. 

Ik zie er naar uit om jullie te leren kennen 
en ik hoop dat we een fijne band met elkaar 
zullen opbouwen!



12   nieuwsbrief atl & voag / DECEMBER 2022



Om te bewaren.

December 2022

Praktijkinformatie ATL
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Openingstijden 
 08.00 - 17.00 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

Afspraken maken     
Afspraken maken doet u het liefst online: 
Via onze website dag en nacht bereikbaar: 
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.
U kunt ook een afspraak maken binnen 
de praktijkuren via onze assistentes,
per telefoon, 071 - 5121641, keuze 4
De gewone telefoonlijnen zijn bereikbaar 
tussen:
08:00 - 10:30 uur
11:00 - 12:30 uur
13.00 - 16:30 uur
Afspraken die niet minimaal 24 uur van 
tevoren afgezegd zijn, kunnen in rekening 
worden gebracht.

Assistentenspreekuur
Afspraken voor het assistentenspreekuur 
zijn mogelijk op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag:  09.00 - 10.30 uur

Uitslagen kunt via uw eigen account 
via de website inzien. 
Voor het opvragen van uitslagen met 
betrekking tot laboratoriumonderzoek, 
röntgenfoto’s, uitstrijkjes, kweken kunt 
u ook bellen tussen: 13:00 - 16:30 uur 

Urineonderzoek
Urine graag ’s morgens bij de assistente 
afgeven. 

Herhalingsrecepten
Indien u een herhaling wilt van een door 
uw eigen huisarts al eerder voorgeschreven 
geneesmiddel kunt u dat het liefst online re-
gelen via de website met uw eigen account.
Ook kunt u telefonisch bestellen via de 
receptenlijn 071 - 512 16 41, keuze: 2

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.

 Praktijkinformatie ATL
Antroposofisch Therapeuticum Leiden

Per 1 januari 2023: Praktijk Hortus

Rijn en Schiekade 16, 2311 AK Leiden
Telefoon: 071 - 512 16 41 / 

www.atl-leiden.nl / www.huisartsenpraktijkhortus.nl

14   nieuwsbrief atl & voag / DECEMBER 2022



 

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

MEDEWERKERS

Per 1 januari 2023 worden de praktijken 
van Bart Janssen en Harco Alkema 
overgenomen als: 
“Huisartsenpraktijk Hortus” 
door Eefje van Duin enTitia de Lange

Praktijkondersteuners somatiek (POH-S)
Paulien Engels
Brenda Visser

Praktijkondersteuner Psychische
hulpverlening (POH – GGZ)
Petra Jongbloed

Assistentes
Connie Verhoog
Thérèse v.d. Ham - Stolk
Jessica den Elzen
Andrea van Mastrigt

THERAPEUTEN

Fysiotherapie & ritmische massage: 
Rob van Dord

Osteopaat: 
Brian Meerveld

Diëtisten: 
Judy van den Berg, 
Jacob van der Velden (sport diëtist)

Euritmietherapeut: 
Manja Wodowoz - de Boon

Spraak- & Dramatherapeut 
Chantal van Duivenvoorden

GZ-psycholoog / Antroposofisch
gesprekstherapeut:
Jacqueline Gerbrands

Orthopedagoog/GZ-psycholoog 
Sisca v.d. Hell
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KINDERSPREEKUUR 
Judy van den Berg, Dietiste

Afscheid van een mooi spreekuur.
Samen met Bart Janssen deed ik 27 jaar 
wekelijks op vrijdag het antroposofisch 
kinderspreekuur.  Vele honderden gezinnen 
hebben wij ondersteuning geboden in de 
eerste 4 jaar van het ouderschap. 

Sommigen zagen wij vaak, er was meer onder-
steuning nodig en velen kwamen volgens een 
vast ritme om de ontwikkeling te volgen en vast 
te leggen in een speciaal dossier wat na 4 jaar 
werd overgedragen aan de GGD.

Het was een erg mooie tijd waarbij het voor mij 
vaak als een voorrecht voelde om de kleintjes te 
volgen in hun eerste stappen op deze aarde; ik 
gaf voedingsadviezen en tips omtrent warmte-
zorg, ritme, natuurlijke kleding en verzorging.
Wij hebben geen opvolging kunnen vinden, maar 
ik zie dat veel mensen wel de weg weten te vin-
den naar natuurlijke (kraam) zorg en natuurlijke 
voeding. Hopelijk zal er in de toekomst wel nog 
een nieuw initiatief komen voor een kinder-
spreekuur in het pand van de Lemniscaat, daar 
zal zeker aandacht en ruimte voor zijn.

In mijn eigen diëtistenspreekuur bij de Lemnis-
caat kunt u ook met vragen terecht over de 
voeding van kleine kinderen, informatie hierover 
op mijn website: www.eriu.nl.
Bij deze wil ik de VOAG bedanken voor het 
financieel mogelijk maken van deze waardevolle 
periode in mijn werkende leven.

Oud en nieuw, voedingsinzichten 
zijn behoorlijk veranderd
Wat heb ik veel zien veranderen in ‘voedings-
land’ de afgelopen 27 jaar dat ik bij het ATL mijn 
praktijk had. Mijn visie op natuurlijke voeding en 
landbouw was ooit uitzonderlijk, tegenwoordig 
zie ik gelukkig veel meer erkenning van het 
belang van behoud van een gezonde bodem en 
gebruik van voeding zonder veel bewerkingen 
en toevoegingen.

Onder de noemer van de antroposofie is er 
veel bewustzijn in de wereld gekomen betref-
fende natuurlijk onderwijs, natuurlijke landbouw, 
natuurlijke geneeswijzen en remedies. 
Nu ontdek ik vele initiatieven die vergelijkbaar 
zijn en dat kan ik zien als ‘vruchten’ van o.a. de 
antroposofische impuls die doorgewerkt heeft 
in de tijd in het bewustzijn van mensen. 
De benaderingswijze van de gezondheid volgens 
de visie ‘positieve gezondheid’ is hier een groots 
voorbeeld van. Bent u hiermee nog niet bekend 
kijk dan op de website van het Institute for 
Positive Health: www.iph.nl .

Ook op het vlak van diëten en voeding is er 
steeds meer erkenning dat een natuurlijke 
onbewerkte voeding veel ziekte kan voorkomen 
en genezen. Zo is de benadering ‘keer diabetes 
om’ een goed voorbeeld van natuurlijke voeding 
als medicijn om niet afhankelijk te worden van 
synthetische middelen om de stofwisseling bij te 
sturen. Mensen kunnen weer metabool gezond 
worden met zelfs gezondheidswinst op het vlak 
van de weerstand daardoor!! 

Ook wordt er onderzoek gedaan naar de rol 
van voeding en reuma/depressie/dementie, dat 
was vroeger ondenkbaar en toch zo logisch. 
Erkenning van het belang van een gezonde 
darmflora op vele gezondheidsaspecten wordt 
erkend, dus is een gezond en passend voedings-
patroon dat de darmflora voedt van het groot-
ste belang. Wij hebben meer genetisch materiaal 
bij ons van de darmflora dan van onze cellen, 
vandaar de impact ervan. 

En als laatste een praktisch bericht over de toe-
komst:  Ik stop bij het ATL (vanwege gebrek aan 
werkruimte) maar mijn praktijk gaat door. 

Samen met enkele andere collega’s zet ik 
per 1 januari mijn praktijk voort op de 
Schelpenkade 40 in het pand van de 
Lemniscaat.



Zelfcompassie als wachter bij de drempel:  Spr eek jezelf vaker vriendelijk toe. 
Charlotte van Duijvenboden ~ 
Spraak- en Dramatherapeut

Oud en nieuw
Rondom de jaarwisseling hebben we het over 
‘oud en nieuw’; twee tegenpolen. Het oude gaat 
over het afgelopen jaar, het verleden en het 
nieuwe over het komende jaar, de toekomst. 
Het moment tussen oud en nieuw is het heden, 
het nu. Het kan een moment zijn om de balans 
op te maken. 

In- en uitademen
Deze dynamiek van de tegenpolen, die met 
elkaar in verbinding en interactie zijn, kunnen we 
ook herkennen op andere vlakken. Bijvoorbeeld 
bij de ademhaling: in en uit. Bij de inademing ont-
vang je zuurstof uit de lucht. Je longen worden 
groter en de romp, buik en/of borst, maken zich 
groter om meer ruimte te geven. Je doet nieuwe 
energie op.
Bij de uitademing geef je kooldioxide af aan 
de lucht om je heen. Je longen trek-
ken weer samen en je romp trekt zich 
weer terug naar binnen. Je kunt energie 
loslaten en ontspannen. 
Die ervaring versterk je door hardop 
diep te zuchten: “hè, hè… “. Dit is een van 
de meest simpele spraakoefeningen. 
Tussen de in- en uitademingen wordt een 
balans gevonden in een korte adempauze.

Impressie en expressie
Het ademhalingsproces verloopt doorgaans 
onbewust, maar je kunt het wel bewust maken 
en er invloed op uitoefenen. Dit doe je bijvoor-
beeld om meer energie te verkrijgen of om 
beter te kunnen ontspannen. Je kunt het doen 
door je aandacht er op te richten of in gedach-
ten met de ademhaling mee te tellen. Door het 
werken met de spraak maak je dit bewustwor-
dingsproces actiever en meer fysiek. Je komt 
meer uit het hoofd en in de lichaamsbeleving.
De spraak komt tot stand door het vormen van 
de uitademing. Hierbij gebruik je de stem en de 

bewegingen van de mond. Je kunt tot expressie 
komen door te spreken op de uitademing. 
Bij de spraak & dramatherapie ben je in het 
oefenen dus vooral bezig met de expressie. 
Naast dat je jezelf laat horen, laat je jezelf ook 
zien in beweging en ga je misschien met je 
emoties aan de slag. 
Toch kun je de expressie niet los zien van 
impressie. Je brengt namelijk de indrukken die je 
hebt opgedaan tot uitdrukking en dat geeft 
je vervolgens weer een nieuwe indruk. 
Impressie gaat dus over het opdoen van indruk-
ken en expressie gaat over het uitdrukken van 
jezelf in de wereld. In het moment tussen deze 
tegenpolen ben je aanwezig bij wat je ervaart en 
voelt en wat dat van je vraagt.

De drempel overgaan
Wanneer je op zoek gaat naar wat er zich tus-
sen de twee polen afspeelt, kun je uitkomen bij 
een punt van kort stil staan, aanwezig zijn in het 
nu en een balans opmaken. In de antroposofie 

wordt er, wanneer het om over-
gangen gaat, regelmatig over het 
beeld gesproken van het overgaan 
van een drempel. Bij elke drempel 
die je als mens over moet gaan, kan 

angst om de hoek komen kijken. Je hebt moed 
nodig om drempels over te gaan en een andere 
toestand te betreden.
Op de drempel van oud naar nieuw maken veel 
mensen goede voornemens. Je kunt in gesprek 
gaan met ons ‘zelf ’ om de balans op te maken: 
we reflecteren op het verleden en vanuit onze 
ervaringen ontstaan wensen voor de toekomst. 
Overigens kun je dit natuurlijk ook elke maand, 
maancyclus of zelfs elke dag doen. Het gaat er 
misschien vooral om dat het haalbaar blijft en 
dat je voornemens niet te hoge eisen aan jezelf 
zijn. 

Jezelf toespreken
Het spreken kan invloed hebben op je energie 
en hoe je je voelt. Oők de manier waar op je 
jezelf toespreekt is van vitaal belang. Niet altijd 
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Met emoties 
aan de slag



Zelfcompassie als wachter bij de drempel:  Spr eek jezelf vaker vriendelijk toe. 
zijn we ons er bewust van als 
die manier is dat je kritisch naar 
jezelf bent, op een harde en 
strenge manier. Dit kom ik tegen 
bij veel mensen met wie ik in 
de therapie werk. Je ben nooit 
goed genoeg voor jezelf. Als je 
er voortdurend op gewezen 
wordt wat er mis met je is, dan 
is het moeilijk om je gelukkig of 
tevreden te voelen.
Wanneer je bewustzijn verkrijgt 
over deze kritische stem in jezelf, kun je die 
onderzoeken. Waar komt dit vandaan en wat 
vraagt het van je? Je kunt ervoor kiezen om met 
compassie te reageren op je lijden, falen of te-
kortschieten. Wees aanwezig bij wat je voelt en 
ervaart, erken je menselijkheid en wees aardig 
en begripvol voor jezelf. Spreek jezelf vriendelijk 
toe. Herinner jezelf aan je kwaliteiten en kracht 
zodat die vanuit de schaduw meer in het licht 
komen te staan. 

Spraak- en dramatherapie in 2023
Ik wens eenieder voor het komende jaar toe 
meer te kunnen oefenen in het vriendelijk 
toespreken van zichzelf. Mocht je behoefte 
hebben om hier samen mee aan de slag te gaan, 
of ben je om een andere reden geïnteresseerd 
in spraak- en dramatherapie? Dan kun je vanaf 
2023 bij mij terecht op de Schelpenkade 40, 
Gezondheidscentrum De Lemniscaat..
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Tevens ben ik van plan om te onderzoeken of ik bij de Lemniscaat 
groepssessies kan gaan opzetten op de donderdagmiddag. 
Ideeën voor thema’s zijn: 

-  Spelgroep voor jongeren van 14/15/16 jaar oud met somberheidsklachten
-  Dynamische oordeelsvorming: van inzicht naar uitzicht (volwassenen)
-  Samen oefenen met uitademen en spanning loslaten (volwassenen) 
-  Spelen met stafrijm voor stevigheid en ik-kracht (volwassenen)
-  Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? (twintigers) 

Mocht je hier interesse in hebben, laat het me dan weten via: info@hetisgaande.nl . 
Bij voldoende aanmeldingen kan er een groep opgestart worden van minimaal 3
en maximaal 5 deelnemers. 

 Bronnen: 
 Klinkenberg, M. (2013). Spreekkunst. Assen: Nearchus C.V.
 Brown, B. (2010). The gifts of imperfection. Center City: Hazelden Foundation
 https://self-compassion.org/ 



Rob van Dord - Fysiotherapie, 
r itmische massage, handtherapeut i.o. 
www.fysiotherapeutleiden.nl - 
06 - 80119578      
info@fysiotherapeutleiden.nl

Up to date fysiothera-
pie vanuit een holistisch 
mensbeeld. Voor klachten 
bij het bewegen in de 
breedste zin; Naast or tho-
pedische klachten (met 
speciale aandacht voor 
schouder, arm en hand) 

ook ondersteuning bij ademhalingsklach-
ten, stressgerelateerde fysieke klachten en 
vermoeidheid. 

Charlotte van Duijvenboden - 
Vaktherapie Spraak & Drama 
www.hetisgaande.nl / 06 380 361 95

De stem, het lichaam 
en de fantasie zijn het 
middel bij deze therapie. 
Veel mensen komen naar 
de therapie met span-
ningsklachten of omdat ze 
moeilijkheden ervaren bij 
zelfexpressie. Deze klach-

ten werken door in het bewegen, spreken 
en/of de ademhaling. In de therapie gaan 
we aan de slag met bijvoorbeeld (toneel)
spel, verhalen, emoties, houdingen, gebaren, 
poëzie, klanken en ritmes. Je verbindt je 
hierdoor op een speelse manier weer met 
jezelf en de omgeving. De therapie geeft 
ruimte om inzichten op te doen en te oefe-
nen met nieuw gedrag. 
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Met de overgang van het Antroposofisch 
Therapeuticum Leiden naar de huisartsen-
praktijk Hortus verdwijnt de ruimte om 
therapieën te huisvesten. Het merendeel 
van de therapeuten zal daarom vanaf 2023 
op een andere locatie verder werken. 

Een aantal therapeuten van het ATL zijn 
een samenwerking gestar t met de thera-
peuten van het gezondheidscentrum de 
Lemniscaat.

Onderstaande therapeuten zullen gaan 
samenwerken op de schelpenkade 40 
in Leiden:

Judy van den Berg - 
Natuurvoedingsadvies, dieetadvies
www.eriu.nl – 071 5765882

Enkele voorbeelden waar-
bij een voedingsadvies kan 
ondersteunen: spijsver te-
ringsklachten van aller lei 
aard, van maagklachten tot 
prikkelbare darm. 
Ook darmgerelateerde 
aandoeningen zoals auto-

immuunziekten, depressie en huidklachten. 
Voedselovergevoeligheden zoals allergiën 
en intoleranties. Ik ben erkend FODMAP 
diëtist en heb er de laatste jaren veel 
er varing mee opgedaan volgens het mo-
del Reduce PDS. Overgewicht en diabetes 
mellitus type II zijn aandoeningen waarbij 
verandering van voedingspatroon om meta-
bool weer gezond te worden vele ingangen 
kent.

Therapeuten Gids

Wilt u op de hoogte blijven van het initiatief van de 

therapeuten op de Schelpenkade? Geef u dan op voor de mailinglijst via:

antroposofischezorgleiden@gmail.com



Judith Steenhorst – Beeldend therapeut 
(kunstzinnig therapeut), Antroposofisch 
geïnspireerd 
www.de-lemniscaat.nl/kunstzinnige-thera-
pie/ e-mail: steenhorst.j@hsleiden.nl
06 - 48133706

Voor kinderen, jongeren 
en volwassenen met een 
hulpvraag op psychisch 
of sociaal gebied. Ook bij 
geringe vitaliteit of stress. 
Je gaat zelf, actief, met 
kunstzinnige middelen 
(zoals schilderen, tekenen, 

klei) aan de slag. Het proces staat voorop 
en is gericht op het (her)vinden van balans, 
steun, vitaliteit inzicht, (zelf)ver trouwen, 
uiten van gevoelens en ontspanning. 
Kunstzinnige ervaring is niet nodig! 

Sarah Goudsmit, gesprekstherapie en 
levenscoaching geïnspireerd door de 
antroposofie. 
www.sarahgoudsmit.nl 
06 - 20 97 46 36

In de levensgesprekken 
kijken we naar aankno-
pingspunten voor groei 
in het leren omgaan met 
lastige levenssituaties en 
zoeken we naar waar 
het je werkelijk om gaat. 
De gezonde kern wordt 

versterkt om op een positieve manier aan 
een zinvolle toekomst te werken en de 
uitdagingen aan te gaan. Doel is meer en 
meer dat te doen wat bij je past en daar 
een bedding voor te vinden.
Thema’s zijn o.a. hoogsensitiviteit, zingeving, 
ontplooiing, relaties en positieve gezond-
heid. Van har te welkom! 

Zie verder op pagina 22

Manja Wodowoz-de Boon – Euritmie-
therapie voor kinderen en volwassenen 
www.viavita-euritmie.nl 
06 - 83 97 11 48  

De patiënt krijgt be-
wegingsoefeningen met 
begeleiding door de 
therapeut. De scala van 
indicaties is breed en ligt 
zowel op het fysieke als 
op het psychisch/geeste-
lijke vlak. 

Voorbeelden: Fysiek: o.a. oogaandoeningen, 
te lage of te hoge bloeddruk, har tritme-
stoornissen, eczeem, astma, reuma, polyneu-
ropathie, onstabiel lopen. 
Psychisch/geestelijk: o.a. angst, slaapstoornis, 
grensproblematiek, onbegrepen buikpijn bij 
kinderen. 

Christine Mundschin – Euritmietherapie
www.bezieldbewegen.nl 
e-mail: ch.mundschin@gmail.com
06-36163412

Euritmie is de aandachtige 
beweging. Door voelend 
te bewegen, kunnen ener-
gieën die door omstan-
digheden geblokkeerd 
geraakt zijn, doorleefd en 
zo weer tot hun natuur lijk 
stromen worden (be-)

geleid. Euritmietherapie is geschikt voor 
mensen met chronische klachten (fysieke 
en psychische), die bereid zijn vanuit eigen 
activiteit hun gezondheid te bevorderen. 
Ze kan ook als steun dienen in een moei-
lijke fase van het leven zoals rouw of bij 
overbelasting. Ook werken we met groepen 
rond om een thema. 
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Henriette Froklage - Uitwendige Therapie 
door verpleegkundige
www.de-lemniscaat.nl/uitwendige-therapie 
email: uitwendigetherapie@gmail.com, 
06-21427407

U kunt bij mij terecht voor ondersteuning 
van de vitaliteit. De therapie is verzor-
gend en omhullend. Samen kiezen we voor 

inwrijvingen, badtherapie, 
borstelbad volgens Jünge 
of massage volgens Vol-
kier Bentinck. Ook help 
ik u graag met instructies 
voor wikkels en kompres-
sen voor uzelf of 
uw huisgenoten. 

Aanwezig op maandag en donderdag.

Jacob van der Velden - Diëtist 
Email: info@jacobvandervelden.nl
06 - 41969720 

Gespecialiseerd in: hulp 
bij afvallen, het begelei-
den van spor ters met 
het behalen van optimale 
trainingsresultaten, li-
chaamstransformatie, hulp 
bij voedingsgerelateerde 
lichamelijke klachten.

Brian Meerveld – osteopaat
www.meerveldosteopathie.nl

Onderstaande therapeuten werken 
verder op andere adressen:

Jacqueline Gerbrands GZ - psychologe
www.psychologe.nl.
email:  j.gerbrands@psychologe.nl   
06 - 55774056

Ik zal mij voorlopig 
helemaal vestigen op de 
Groenesteeg 12 te Leiden. 
Ik zal daar mijn praktijk in 
de basis-ggz voor tzetten. 
Mijn contactgegevens 
blijven het zelfde. 

Lena Reyniers- Vaktherapeut Beeldend
AG (Antroposofisch georiënteerd). 
Praktijk Beeldend in Proces. 
email: lena.reyniers@gmail.com
0032 4996 26 749/

Observatie en behande-
ling via inzicht gevende 
kunstzinnige therapie voor 
uiteenlopende hulpvragen 
en problematiek; waaron-
der stress gerelateerde 
klachten, burn-out, angst-
klachten, stemmingsklach-

ten, persoonlijkheidsproblematiek, rouw. 
Leeftijd 7-99 jaar

Sisca van der Hell - Orthopedagoog,
psycholoog
www.siscavanderhell.nl

Onderstaande therapeuten blijven
werken op de Rijn en Schiekade 16 
in Praktijk de Hortus.

vervolg Therapeuten Gids
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Jacqueline Gerbrands - GZ Psycholoog

We worden met zijn allen door het leven, door 
het met pensioen gaan van Bart Janssen en 
Harco Alkema geconfronteerd met de veran-
dering van Oud naar Nieuw, van antroposo-
fisch gezondheidcentrum naar regulier gezond-
heidcentrum, van ATL naar Hortus.

Dit vraagt van ons om afscheid te nemen van 
het “oude” en het begroeten van het nieuwe.
Dit nodigt mij uit om het “oud” en het “nieuw” 
eens te bekijken. 

Oud?
Ik ben 28 jaar geleden, in 1994, begonnen 
met werken op het ATL. Het ATL was alleen 
werkzaam in het pand dat is gevestigd op nr 16. 
Het was in mijn beleving een energieke groep 
mensen die zich duidelijk verbonden hadden 
met de antroposofische geneeskunde. Toen al 
waren er veel therapeuten naast de huisartsen. 
Er werd veel georganiseerd in het therapeuti-
cum: lezingen, cursussen, open dagen, kennisma-
kingsbijeenkomsten.
Er werd veel samengewerkt in het werk maar 
ook buiten het werk, om het ATL tot een bijzon-
dere plek te maken voor de geneeskunst.
Ik ben zelf vanwege mijn verhuizing in 2000 
gestopt met het werken in het ATL.

In 2014 ben ik weer teruggekomen als GZ 
psycholoog op het ATL. In mijn afwezigheid was 
er een verbouwing/ uitbreiding in het pand op 
nr. 16 geweest en er was een nieuwe werkplek 
op nr. 13 bij gekomen.

Het ATL was ook een duidelijke opleidingsplek 
geworden. Er werkten veel meer artsen (in op-
leiding) en om de artsen heen was er een veel 
grotere organisatie door de ontwikkelingen in 
de gezondheidszorg. Het huisartsenberoep was 
duidelijk veranderd en hierdoor ook het ATL 
zelf. Het was een grotere organisatie gewor-
den waarin je elkaar wat minder tegen kwam. 
Waar waren duidelijke structuren en waar de 

samenwerking geprofessionaliseerd was. Er was 
wat minder tijd voor nevenactiviteiten maar de 
organisatie liep wel gestroomlijnd. 
Het antroposofische karakter was aanwezig 
maar daarnaast stond het draaiende houden van 
een gezondheidscentrum op een maatschappe-
lijk verantwoorde manier en dat vroeg ook veel 
aandacht.

Nu zal het antroposofisch gezicht van het ATL 
en het ATL zelf totaal verdwijnen. Naast het ATL 
is ook de Lemniscaat als antroposofisch gezond-
heidcentrum gestopt per 1 september. 
Op veel plekken in Nederland is het zo dat 
Antroposofisch georiënteerde initiatieven 
verdwijnen of sterk veranderen. 
Het is jammer dat de huisartsen van het ATL 
geen antroposofisch georiënteerde huisartsen 
hebben kunnen vinden want het ATL heeft 
jaren als bijzonder gezondheidcentrum mogen 
functioneren en veel mensen met hun gezond-
heidsproblemen kunnen helpen.

Inmiddels bestaat de antroposofie als beweging 
al meer dan 100 jaar.  Als een beweging zolang 
bestaat, betekent het vaak dat er veranderingen 
in een stroming komen. Dit is met betrekking tot 
de antroposofie in Nederland ook te zien. 
De vereniging is kleiner aan het worden en de 
initiatieven die vanuit de antroposofie zijn ge-
komen veranderen of verdwijnen. Dit betekent 
mijns inziens dat er veranderingen aan de orde 
zijn in het antroposofische werkveld.

Nieuw?
Een aantal therapeuten van het ATL en de Lem-
niscaat hebben besloten om samen, in het pand 
van voorheen de Lemniscaat, door te gaan als 
antroposofisch georiënteerd therapiehuis.

Ikzelf heb besloten me daar niet bij aan te sluiten 
om verschillende redenen. Eén daarvan is dat ik 
een hele mooie therapieruimte heb waar ik in 
een goede sfeer mijn werk heel goed kan doen. 
Een andere reden is dat ik denk dat de antro-
posofie steeds meer een weg is die je vooral via 

Oud en nieuw 



innerlijke ontwikkeling gaat en dat het door die 
individuele ontwikkeling een plek in de wereld 
krijgt en niet meer perse door een antroposo-
fisch georiënteerde plek te zijn. 

In deze tijd lijkt het mij extra belangrijk om 
elkaar als mensen te willen ontmoeten en 
geïnteresseerd in elkaar te blijven ondanks 
verschillen die er zijn, om zo je menselijkheid en 
je individualiteit te blijven ontwikkelen. Enerzijds 
door jezelf beter te leren kennen en anderzijds 
om de ander beter te leren kennen. 

Ik voel zelf momenteel minder de impuls om 
mijn werksituatie vanuit een vooral antroposo-
fisch initiatief vorm te geven dus heb ik besloten 
om mijn eigen praktijk vorm te geven. Ik blijf 
natuurlijk geïnspireerd door het antroposofisch 
mensbeeld, maar de vraag van de mens die naar 
mij toekomt of naar mij verwezen wordt, staat 
centraal. Die mens geeft voor mij aan op wat 
voor manier hij of zij  geholpen wil worden, en 

daar probeer ik op aan te sluiten, binnen mijn 
kunnen natuurlijk. Het menszijn staat daarin 
centraal. Dat was altijd al mijn uitgangspunt, het 
antroposofisch therapeut zijn was een aanvulling 
op mijn GZ-psycholoog zijn, maar nu het in mijn 
leven zo loopt dat ik een keuze moet maken 
voor een antroposofisch georiënteerd therapie-
huis of niet, kies ik er voor om vanuit mijn eigen 
praktijk te werken. Wel zal ik, als dat gepast is, 
blijven samenwerken met de therapeuten die 
zich vestigen in het pand waar de Lemniscaat 
gevestigd was.

Voor de antroposofische zorg hoop ik dat die 
op deze manier zich verder kan ontwikkelen.
Ik dank iedereen die het mogelijk gemaakt heeft 
dat het ATL en alle medewerkers hun werk 
hebben kunnen doen en hoop dat dat ook in 
de toekomst vruchten zal blijven dragen.

Jacqueline Gerbrands
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Manja Wodowoz-de Boon - Euritmietherapie voor 
kinderen en volwassenen 

Voor mij de weg, 

achter mij het verleden,

in het nu sta ik, adem ik, ben ik.

Een stap zetten in het onbekende, 

het nieuwe,

tastend, luisterend, vertrouwend. 

Verleden
Bijna 22 jaar ben ik op het ATL werkzaam ge-
weest. Eerst in samenwerking met 
Marieke Demon. Toen zij stopte, kon ik haar 
werk overnemen. Dankbaar denk ik terug aan 
de samenwerking met de artsen, medewerkers 
en therapeuten, vooral in de uitbreidingsfase 
van het ATL. Met het nieuwe pand op Nr. 13, 
was er toen de wens ontstaan een grondsteen 
te leggen. Het werd geen fysieke steen, maar er 
werd naar een essentie van ons streven gezocht 
als basis voor het gemeenschappelijke werk. Dit 
proces was heel levendig en vruchtbaar.
Dankbaar ben ik ook voor de steun die de 
patiëntenvereniging (VOAG) heeft gegeven in al 
die jaren, zodat ook patiënten met een min-
der budget van de therapieën gebruik konden 
maken. In samenwerking met de Hogeschool 
Leiden kon ik onderzoek doen naar de werking 
van euritmietherapie. Daarvoor was medewer-
king van patiënten gevraagd. Ook daarvoor wil 
ik me nu op deze plaats bedanken. 

Nu 
Het is een verademing weer in de oefenzaal te 
kunnen werken, waar ik de patiënten de ruimte 
kan bieden om te bewegen. 

Het langzaam draaiende beeld van Paul van Dijk 
op het binnenplaatsje van Nr.16 wijst naar het 
goud, het innerlijk goud, dat ieder mens in zich 
heeft ondanks de verschillende soms grillige 
buitenkanten.
Er is nog een laatste dappere roos te zien en de 
bijna zwart geworden pioenroosbladeren moet 
ik nog knippen. Binnen liggen de koperen ballen 
en staven op de verwarming. Patiënten vragen 
naar de euritmie, sommige komen nog een keer 
hun oefeningen laten zien, andere komen om 
oefeningen te krijgen. 

Ik ga  
Ik verheug me erover dat de therapeuten van 
beide therapeutica een nieuwe start maken en 
dat zo het veelvuldige aanbod van de antropo-
sofische therapieën voor de patiënten in Leiden 
en omgeving gewaarborgd is.

Bovendien kijk ik uit naar de samenwerking in 
het nieuwe team van ervaren en deskundige 
therapeuten en mijn collega Christine Mund-
schin, die ook euritmietherapie gaat geven. 
Samen willen we het aanbod van de euritmie-
therapie voor u toegankelijk houden. We zullen 
ook cursussen aanbieden, zodat u kunt kennis-
maken met de euritmie, maar ook voor speci-
fieke vragen zoals ‘Wat kun je zelf doen bij hoge 
bloeddruk?’ of ‘Wat is een klinkerbad en waar is 
dat nou weer goed voor?’.
De twee nieuwe artsen wens ik dat zij hun 
huisartsenpraktijk kunnen laten bloeien en 
dat zij goed voor de jonge en oude patiënten 
kunnen zorgen.  

Als u mee wilt gaan 
U kunt mij vanaf 1 januari 2023 vinden op 
de Schelpenkade 40.  Ik ben er op dinsdagen 
voor u als het om euritmietherapie gaat. 

Voor een afspraak kunt u me bereiken 
via: www.viavita-euritmie.nl
email: viavita@wodowoz.nl / 06-83971148 

Ik ben - dus ik ga
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Veranderingen? Dit is je kans!
Rob van Dord - Fysiotherapeut

De mens is tot veel in staat. In het kader 
van oud en nieuw, schrijf ik graag over het 
vermogen ons aan te passen aan nieuwe 
omstandigheden.

Als fysiotherapeut werk ik met mensen en dat is 
mooi. Om van dichtbij te zien wat iemand mee-
maakt en hoe hij daar mee om weet te gaan is 
heel interessant. Het valt mij op dat een mens 
ongelooflijke dingen kan. Met oefening ontstaan 
bijzondere vaardigheden zoals die bijvoorbeeld 
van een acrobaat, musicus of chirurg.  Maar in 
feite is iedereen bijzonder, want de hele dag 
maken wij aanpassingen op fysiek, sociaal en 
mentaal vlak.  

We stemmen ons af op wat het beste werkt. 
En dit kunnen wij omdat we kunnen leren en 
groeien. Soms is het een strategie om te over-
leven, soms is het een heel bewuste verovering. 
Maar het is een heel bijzonder proces.

In de fysiotherapie maken we graag 
gebruik van deze mogelijkheid tot aan-
passen. In de therapie ligt het accent 
dan meer op het maken van aanpas-
singen op het fysieke vlak, maar er zit 
altijd een mentale component bij. 

Herstel en aanpassing liggen heel dicht bij elkaar 
in ons lichaam; ze komen voort uit dezelfde pro-
cessen. Als het lichaam gaat herstellen, reageert 
het op iets wat niet klopt en probeert het zo te 
maken dat het weer wel klopt. En dit is in feite 
ook wat er gebeurt bij het ondergaan van een 
nieuwe belasting; het lichaam merkt dat het niet 
genoeg kan bieden ten opzichte van de situatie 
en wil zich gaan aanpassen. Op spierniveau ziet 
die aanpassing (bijvoorbeeld spierpijn) er hetzelf-
de uit als een reparatie na een spierbeschadiging.  

Repareren en aanpassen valt eigenlijk onder de 
gezamenlijke noemer “bouwen”.
Een enkele keer gaat het bouwen niet volgens 
plan. Het proces stagneert dan en er blijft 
een half af bouwwerk achter dat niet goed te 
belasten is. Waarom dit gebeurt is niet altijd 
te zeggen. We weten wel dat onder andere 
stress, voeding, vochtbalans, medicatie, eenvor-
mige belasting en leeftijd  hier hun invloed op 
hebben. Gedoseerde oefening  kan vaak de 
stagnatie doorbreken. Vandaar dat de fysiothe-
rapeut meestal ook een oefening in petto heeft; 
belasten van het weefsel geeft een noodzaak tot 
repareren. 

De veerkracht van een gezond lichaam is enorm.  
Maar aanpassingen maken of repareren lukt het 
beste als er geen andere aandachtspunten zijn 
voor het lichaam. Ziekte, stress, vermoeidheid, 
onder- of overvoeding, overmatig gebruik van 
sigaretten, alcohol en suiker vragen van het
lichaam al veel reparatiekracht. Zo blijft er min-
der over uit het “bouwfonds” om terug te kun-

nen veren na lichamelijke belastingen. 
Er kunnen dan makkelijker klachten 
ontstaan. 

Herstellen van een klacht vraagt om 
die reden vaak meer dan alleen be-
handelen van het pijnlijke gebied. 

Er zijn soms ook veranderingen op andere vlak-
ken nodig, zoals ons gedrag, onze opvattingen 
over hoe de klacht is ontstaan of hoe we over 
ons lichaam denken.

Het is vanzelfsprekend heel belangrijk om goed 
voor jezelf te zorgen. En dat betekent overigens 
niet alleen dingen doen die je leuk vindt; het gaat 
erom dat je tijd besteedt aan je gezondheid. 
Bewust nadenken over voeding, tijd maken om 
te bewegen, stressbronnen aanpakken en uit-
rusten als het daar tijd voor is. 

Bewust na-
denken over 
voeding, 
beweging, 

rust
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 In het kort:
• Ons lichaam kan veel hebben als het de tijd
 krijgt de aanpassingen te maken die nodig 
 zijn. 
• Goed voor jezelf zorgen mag tijd kosten.
• Het lichaam bouwt en onderhoudt het beste 
 als het “gebruikt” wordt; bewegen is écht 
 heel belangrijk voor het lichaam.
• Grijp je kans om zo nu en dan eens een 
 grens te verleggen; het geeft een prikkel tot 
 vernieuwing, zowel fysiek als mentaal.

Mocht je vragen hebben over het “goed zorgen 
voor jezelf ” of bij het verleggen van je grenzen, 
schroom niet contact op te nemen. 

Graag ontmoet ik je vanaf januari 2023 
op de schelpenkade 40!

Luistertip: de podcast psycholoog aflevering  “minder pijn en moeheid”. 

Heel interessant voor iedereen die vaak moe is en/of regelmatig pijn heeft. 

Lees en oefentip: Ik heb een bijdrage geleverd aan een artikel in het tijdschrift Margriet. 
Het gaat over een set oefeningen voor in de stoel. Voor wie interesse heeft, de artikelen
liggen in de wachtkamers. Het betreft Margriet nummer 38 van dit jaar. 
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