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Stroom geeft het woord aan Diet Donker (84) uit Eind-

hoven. Met hun actieve levensstijl zijn Diet en  haar man 

Gerrit (85) een voorbeeld van twee ‘vitale ouderen’. 

Tekst I Mieke Linders   Fotografie I Heleen Wiering

Rond 1976 las ik een artikel over een consumentenkring 

van antroposofen. In ons gezin met vier kinderen, toen 

tussen de 10 en 16 jaar, aten we al ons eigengebakken 

brood en met name een van onze jongens was kritisch 

over het eten van vlees. Vanaf die tijd zijn we overge-

gaan op BD-voeding. Alle kinderen waren het er ook over 

eens: voortaan gingen we vegetarisch eten. De consu-

mentenkring was gehuisvest in een groot huis met een 

winkeltje erin. Op de terugweg van zijn werk nam Gerrit 

de boodschappen mee. Vlakbij de kring was de vrijes-

chool, die in Eindhoven in die tijd nog in de kinderschoe-

nen stond. Nadat we ons hadden aangesloten bij de 

consumentengroep en onze dochter naar de vrijeschool 

ging, zijn we ook overgestapt op een antroposofische 

huisarts. Nog steeds zijn we blij met onze arts.

De antroposofie met haar gedachten over hoe je kunt 

leven en over hoe je met je gezondheid om kunt gaan 

sprak ons aan. We namen deel aan activiteiten en volg-

den cursussen. We waren het niet eens met alles in de 

antroposofie. Ik vind het belangrijk dat je zelfstandig 

blijft nadenken. De vrijeschool is nu verhuisd. Voor ons 

is drie kwartier fietsen in de avond te ver, zodat we de 

lezingen helaas niet meer kunnen volgen. Ook via het 

zang- en muziekgilde van het Nivon kwamen we in con-

tact met gelijkgestemde mensen. Gerrit speelt piano 

en accordeon, ikzelf mandoline en blokfluit. En we zijn 

al vele jaren lid van Antroposana. Er zijn zoveel goede 

dingen in de antroposofische geneeskunde, dat je wilt 

Je moet er  gewoon in geloven
zorgen dat die blijft bestaan. Zelf heb ik veel baat gehad bij 

euritmie. Voor mijn artrose nu, smeer ik vaak met Arnica 

massage olie van Weleda en voor mijn koude voeten gebruik 

ik koperzalf. Actief zijn we altijd geweest. We kwamen beide 

oorspronkelijk uit Groningen en leerden elkaar daar kennen 

bij het volksdansen. Dat doen we nog altijd. Je kunt pas zien 

of activiteiten te zwaar voor je worden als je ze doet! We gin-

gen ook op kamp met een van de natuurverenigingen waar 

we lid van zijn. In de zomervakantie zijn we op pad met tent 

en fiets. Wel hebben we tien jaar een auto gehad. Die werd 

aangeschaft nadat een buschauffeur ons adviseerde om een 

vrachtwagen te nemen toen we met vier kleine kinderen, kin-

derwagen en bagage bij de halte stonden. Omdat de spoor-

wegen nogal fietsonvriendelijk zijn hebben een zoon en een 

kleinzoon aangeboden om ons dit jaar -voor het eerst- met 

fietsen en kampeerspullen op te halen en naar onze bestem-

ming te brengen, die meestal in Groningen of Zeeland ligt. 

Het leven heeft ons niet altijd gespaard. Toen ik 65 jaar was 

ben ik aangereden door een auto. Ik belandde in het zieken-

huis en raakte in coma. Mijn hersenen werkten niet, ik kon 

niets meer. Het heeft lang geduurd voordat ik weer functi-

oneerde. Maar ik heb mezelf gerevalideerd. Gerrit was mijn 

klankbord. Ik vroeg hem bijvoorbeeld hoe ik anders deed of 

liep dan voor het ongeluk. Daaraan paste ik me aan. Een mu-

ziekvriendin fietste nog toen ze negentig jaar was. Dat wil 

ik ook graag! Ik ben dan wel wat gekrompen, maar heb nog 

nooit iets gebroken. Ik ben optimistisch van aard. Je moet er 

gewoon in geloven!
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Column I Arie Bos

Aan het eind van de jaren zestig gingen mijn geliefde en ik 

in weekenden en vakanties botaniseren. De een met de flora 

van Heimans & Thijsse en de ander met die van Heukels. We 

hielden wedstrijdjes wie het eerst een plant gedetermineerd 

had. Zo’n hobby viel niet uit te leggen aan onze vrienden. Ik 

heb er toch veel plezier aan gehad en toen ik de antroposofi-

sche geneeskunst ontdekte bleek dat ik al die geneesplanten 

al kende. Waar niemand in die tijd nog belangstelling voor had 

was het feit dat er niet alleen een flora buiten te ontdekken is, 

maar dat wij een heel ecosysteem van binnen hebben, waar 

ook mee gebotaniseerd kan worden. Die interesse is de laatste 

tien jaar behoorlijk toegenomen. Er is een heel nieuwe tak van 

wetenschap ontstaan in de geneeskunde: die van het microbi-

oom of de microbiota. Dat is niets anders dan wat we vroeger 

de darmflora noemden. Wij dragen een hele tuin mee in onze 

darmen. En het botaniseren daarvan gebeurt in de poep. Onze 

darmflora bestaat uit bacteriën en gisten en telt  honderd tril-

joen cellen (dat zijn meer cellen dan ons lichaam heeft) en drie 

miljoen verschillende genen. Het blijkt dat de samenstelling 

ervan een enorme invloed heeft op de fysieke en psychische 

gezondheid van mensen. De darm heeft namelijk een geheel 

eigen zenuwstelsel met evenveel neuronen als het ruggen-

merg. De verbinding met de hersenen verloopt via de vagus 

zenuw die veel meer seintjes naar de hersenen stuurt dan an-

dersom. De darm fabriceert serotonine en valiumachtige stof-

fen, afhankelijk van de samenstelling van het microbioom, en 

beïnvloedt daarmee de hersenen en ook het immuunsysteem.

Zowel het resultaat van kankertherapieën als ook de ontwik-

keling van de hersenen worden beïnvloed door de microbiota. 

Zelfs autisme zou gunstig reageren op de aanwezigheid van 

de juiste microbiota. Agressie en suïcidaliteit, chronische ver-

moeidheid en het gevoelige darmsyndroom zouden allemaal 

het resultaat zijn van een slechte darmflora. Hoe kun je er nu 

voor zorgen dat je darmflora op orde is? Er zijn twee factoren 

die het evenwicht verstoren: antibiotica en een ongezond di-

eet. Het zou voor de hand liggen om bij antibioticagebruik als 

compensatie gunstige bacteriën, probiotica, te slikken. Helaas 

zijn de resultaten van onderzoeken daarnaar nogal wisselend. 

Wat wel duidelijk is geworden is dat verandering van dieet een 

onmiddellijk effect heeft op het microbioom. Wanneer je van 

een vleesdieet overgaat op vegetarisch voedsel levert dat on-

middellijk andere bacteriën op en vice versa.

Een vergelijkbaar gezondheidsbevorderend fenomeen bestaat 

bij planten waarvan ontdekt is dat de bijbehorende bacteriën 

en schimmels (‘endophyten’) de gezondheid en weerstand van 

de planten sterk verhogen. Helaas overleven die de gewasbe-

schermingsmiddelen en de hoge mestgiften van de moderne 

landbouw niet. Endophyten hebben invloed op het microbi-

oom. Het blijkt dat de microbiota, die gevonden wordt in de 

faeces van kinderen die biologisch-dynamisch eten een hogere 

diversiteit vertoont dan die van een controlegroep van kinde-

ren die opgroeiden op een gangbare boerderij (in drie verschil-

lende Europese landen). Het is aannemelijk dat plantaardige 

voeding zonder endophyten minder gezond is: er is ontdekt 

dat sommige endophyten op geneeskrachtige planten de ei-

genlijke producenten zijn van de medicinale stoffen. 

Het botaniseren van poep is dus een hobby die wel valt uit 

te leggen. 

s  I  Arie Bos, gepensioneerd antroposofisch huisarts

Zoals een rimpelig pasgeboren kindje met zijn indringende blik je aan 

een oude man of vrouw kan doen denken, zo worden oude mensen 

soms weer ‘als kinderen’. 

Stroom spant in deze editie een boog tussen opgroeien en ‘uitbloeien’, 

aansluitend bij het jaarthema ‘het fysieke lichaam’. Psychiater Mar-

ko van Gerven en antroposofisch arts Christina van Tellingen schreven 

een boek over dementie. Zij ontdekten duidelijke verbanden tussen 

iemands vroegste jeugd en de manier waarop hij of zij oud wordt. Vol-

gens de auteurs kun je dementie zien als een belangrijke en zinvolle 

verwerkingsfase, die soms nodig is om vredig te kunnen sterven. 

Het is een fase waarin liefdevolle, creatieve en bovenal authentieke 

hulp van verzorgers en naasten van onschatbare waarde is. 

Hanne Post Uiterweer is antroposofisch verpleegkundige en uitwendig 

therapeute en werkt met oudere mensen die in een verpleeg- of ver-

zorgingstehuis wonen. Ze vertelt: 

‘De mentale kracht van ouderen kan, ook in ouder wordende lichamen, 

onverminderd aanwezig  zijn en voor innerlijke beweeglijkheid zorgen. 

Dat komt omdat het Ik, de kern van iemands persoonlijkheid in essentie 

altijd gezond is. Dat wezensdeel – dat Ik - is de poort naar herstel en 

weerbaarheid. Dat deel wil ik als therapeut aanspreken.’ 

Omgekeerd aan de ‘oneffenheden’ bij het proces van loslaten in de ou-

derdom zijn ook aan het begin van een leven soms strubbelingen, bij-

voorbeeld als pasgeborenen niet willen drinken. Moeders raken daar-

van ten einde raad en zijn dolgelukkig wanneer iemand als Janneke 

van Dijk, antroposofisch werkend lactatiekundige komt helpen bij het 

voeden van hun kindje. 

Door vanuit een wijder perspectief naar dementie te kijken, een kijk-

richting waarin levensbegin en einde sterk met elkaar verbonden zijn 

en een heel persoonlijk evenwicht vormen, zou de boog in deze Stroom 

zomaar ineens een cirkel kunnen zijn. 

Hechten en loslaten, komen en gaan, soms gaat het gemakkelijk. Soms 

is er hulp nodig. De antroposofische gezondheidszorg biedt professio-

nele steun aan beide kanten. (PE)
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Dit is het voor mij!

Verpleegkundige Janneke van Dijk (1960) is verbonden aan 

Sterre der Zee in Den Haag en Aurum in Zoetermeer, twee 

therapeutica met een antroposofisch consultatiebureau. 

Daarnaast heeft zij een kleine eigen praktijk als lactatiekun-

dige. Moeders die het consultatiebureau bezoeken kunnen bij 

haar terecht voor vragen over borstvoeding.

‘Ik dacht verstand te hebben van borstvoeding, ik was im-

mers verpleegkundige. Bij de moedergroep die ik bezocht, 30 

jaar geleden, zwanger van een tweeling, ontdekte ik weinig  

te weten. Ik kon mijn hart ophalen aan alle kennis die daar 

aanwezig was. In 1991 werd de opleiding tot lactatiekundige 

vanuit Amerika naar Nederland gehaald. Ik dacht: dit is het 

voor mij!

Wij waren de eerste lichting lactatiekundigen, twaalf vrou-

wen in totaal. De meeste vrouwen kwamen uit de zorg en wa-

ren tevens leidsters van borstvoedingsgroepen. Professor De 

Jonge, die baanbrekend onderzoek heeft gedaan naar wie-

gendood, en neonatoloog Richard de Leeuw, die het buidelen 

(de baby wordt, bloot op bloot, op het lichaam van moeder 

gedragen) van couveusebaby´s naar Nederland heeft ge-

haald, waren verbonden aan de opleiding. In die tijd zijn veel 

dingen ontdekt die nu gemeengoed zijn geworden.

Ik zou het echt een verlies vinden wanneer de opleiding tot 

lactatiekundige, zoals nu het plan is, alleen nog toegankelijk 

wordt voor artsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Zij 

zijn gewend om te kijken vanuit een verstoorde probleemsi-

tuatie en proberen die met steeds wisselende adviezen op 

te lossen. Terwijl bij de borstvoedingsorganisaties een schat 

aan kennis aanwezig is over borstvoeding, meer vanuit antro-

pologisch gezichtspunt. Wanneer deze groep uit de opleiding 

verdwijnt zal het nog moeilijker worden om de natuurlijke 

vrouwelijke kunst van het zelf voeden als doel en uitgangs-

punt te behouden.

Ze noemen mij een babyfluisteraar

Als lactatiekundige kom ik vooral de eerste maand, soms pas 

vanaf twaalf dagen op bezoek. Dat is jammer, want moeders 

zijn dan al aan het eind van hun veerkracht. Wanneer het voe-

den niet goed gaat is het fijn wanneer er snel kan worden 

bijgestuurd. Hoe langer je wacht, des te meer tijd kost het 

om de weg terug te gaan. Wat ik doe? Meestal help ik de 

moeder met aanleggen. Je gaat als het ware met zo´n klein 

baby´tje in gesprek: wie ben jij en wat heb je nodig om te 

´Jonge moeders willen niet alleen een zorgzame moeder 

zijn, maar ook een goede vriendin én een leuke vrouw voor 

hun partner. Daarnaast hebben ze zware financiële verplich-

tingen, dus kunnen ze niet zomaar minder gaan werken. In 

de eerste week na de bevalling vragen ze zich af: hoe ga ik 

dat allemaal doen? Kan ik werk en borstvoeding wel com-

bineren? We zijn gewend geraakt grip te houden op ons le-

ven, maar het gedrag van een pasgeboren kindje is niet zo 

´maakbaar´ als we verwachten. Als je kind niet goed drinkt, 

hoe ga je daar dan mee om? Het kost tijd om gewend te ra-

ken aan een nieuwe situatie.’  Tekst I Inica Loe    Fotografie 

I Heidi Arts

Moedermelk, 
meer dan  

voeding 
alleen 

Het liefdevolle van moedermelk 
komt recht uit het hart

Verpleegkundige Janneke van Dijk (1960)
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gaan drinken? Waar heb je last van? Als een baby niet drinkt 

kan dat allerlei oorzaken hebben. Het is soms echt zoeken. 

Moeders noemen me wel eens een babyfluisteraar. Je kunt 

mijn werk vergelijken met dat van een instructeur bij het 

paardenspringen. Soms wil het paard niet over een bepaalde 

hindernis gaan. Als de instructeur het dan probeert, lukt het 

wel. Zo gaat dat ook bij baby’s die weigeren te drinken. Blijk-

baar heb ik zoveel ervaring in mijn handen dat ze zich laten 

leiden. Daarna moet de moeder het nog leren. 

Ik vind niet dat moeders per se borstvoeding moeten geven. 

Als ze voor de fles kiezen, hebben ze daar hun redenen voor. 

Ik heb hele gemotiveerde moeders gehad bij wie borstvoe-

ding door de een of andere oorzaak niet mogelijk was; zij wa-

ren heel alert op de band die ze opbouwden. Ze hielden vol-

doende huidcontact met hun kind en, ook heel belangrijk, ze 

zorgden ervoor dat zij degene waren die het voedde. Iedere 

paar uur weer verbinding maken met je kind is bij kunstvoe-

ding zeker niet vanzelfsprekend, terwijl het bij borstvoeding 

gewaarborgd is. Het huidcontact met moeder is helend; ze 

gaan daarmee terug naar de basis, kunnen zich ontspannen 

en dat is goed voor de hechting.

Laat de natuur haar gang maar gaan

De World Health Organisation heeft er in de tachtiger jaren 

voor gezorgd dat gezondheidwerkers zich sterk gingen ma-

ken voor het begeleiden en in stand houden van borstvoe-

ding. In Scandinavië wordt meer dan 65% van de baby´s van 

6 maanden nog zelf gevoed. In Hongarije is dat zelfs 94%. 

In Nederland is dit nooit zo van de grond gekomen en dalen 

de cijfers op dit moment zelfs weer. Bij ons krijgt 18% van 

de baby´s 6 maanden borstvoeding. Dat wij de grootste pro-

ducent van kunstvoeding ter wereld zijn vind je ook terug in 

onze cultuur.

Uit onderzoeken blijkt dat vrouwen die zelf voeden later min-

der last hebben van osteoporose, borstkanker en eierstok-

kanker; hoe langer je voedt, hoe beter de bescherming. Veel 

vrouwen hebben het idee dat je alleen maar gééft als je voedt, 

maar het is een echte win-win situatie. Voor mij is moedermelk 

levende en complexe voeding, niet in de laatste plaats door de 

antistoffen die moeder daarmee aan haar baby schenkt. Het 

afweersysteem van een kind doet er zeven jaar over om uit 

te rijpen. Het jonge kind is dus nog kwetsbaar. Daarom geeft 

borstvoeding het kind geen ´extraatje´ aan antistoffen, maar 

de hoogstnoodzakelijke bescherming die nodig is voor de op-

bouw van zijn ´huis´, oftewel zijn lijf. Borstvoeding is de norm, 

niet ´beter´of ´het beste´. Borstvoeding is normaal, de rest is 

minder. Zelf kunnen we nog geen madeliefje maken; laat de 

natuur maar haar gang gaan.

Ik merk hoe verfijnd het allemaal is

Mijn kennismaking met de antroposofie is langzaam op gang 

gekomen. Toen ik twaalf was werd onze huisarts opgevolgd 

door twee antroposofische artsen. Mijn eerste stukje zelfge-

kochte zeep was de Iriszeep van Weleda. Via een vriendin leer-

de ik de vrijeschool kennen. Maar het duurde best lang voordat 

ik in de gaten kreeg dat dat allemaal met elkaar te maken had. 

Nu doe ik de opleiding tot antroposofisch verpleegkundige en 

ik vraag me af: waarom heb ik dat niet twintig jaar eerder ge-

daan? Ik merk hoe verfijnd het allemaal is. Het moet precies zó 

en niet anders. We leren nu inwrijvingen geven en dan ervaar 

je inderdaad: dit is wel goed maar dat niet. In de lactatiekunde 

werkt het ook zo: het luistert heel nauw.

Bijzonder om te noemen is dat het moederlichaam reageert 

op de warmte van haar kind. De temperatuur van de moeder 

gaat omlaag als de baby warm wordt. Wanneer de baby afkoelt 

gaat de temperatuur van zijn moeder omhoog. Antroposofisch 

bekeken kun je zeggen dat de moeder met haar etherlichaam 

het etherlichaam van haar kindje verzorgt. Jouw lijf zorgt er-

voor dat zijn lijfje in stand blijft. Het heeft mij geraakt dat de 

borsten bij vrouwen, anders dan bij de meeste zoogdieren, zich 

in het ritmische middengebied bevinden, waar hart en adem-

haling te vinden zijn. Het liefdevolle van moedermelk komt 

recht uit het hart.

Voor mij heeft antroposofie te maken met liefdevolle aan-

dacht en de afwezigheid van chaos. Je gaat beter kijken en 

op een gegeven moment komt er een soort rust, als van een 

zuivere toon. Je laat de ruis achterwege. Lang stond ik tus-

sen twee werelden. Ik kreeg vragen over het zijden mutsje 

van mijn baby: waarom mag hij die muts niet af, het is hier 

toch niet koud? Ik merk dat ik nu meer kan verwoorden wat 

ik eerst alleen voelde. Dan kan ik uitleggen dat je je kindje 

wil beschermen tegen een teveel aan indrukken van buiten-

af. Steeds beter leer ik de taal van de antroposofie verstaan 

en krijg ik inzicht in de samenhang van het antroposofisch 

gedachtegoed. Ik vind het boeiend om te zoeken waar de an-

troposofie de lactatiekunde zou kunnen verrijken.

Veel moeders zijn zich er van bewust dat borstvoeding be-

langrijk is, maar door ze dat te vertellen heb je ze nog niet 

geholpen om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ik 

denk dat we daar nog veel kunnen winnen. Als je ook weet 

hoe en niet alleen waarom kunnen meer moeders en kinde-

ren profiteren van borstvoeding.´

s I  www.huisvanvarenka.nl

 www.amc-sterre-der-zee.nl

 www.therapeuticumaurum.nl

Voor mij heeft antroposofie te maken met liefdevolle aandacht  
en de afwezigheid van chaos

´Waarom ik borstvoeding geef? Ik heb er wel wat over gele-

zen maar vooral mijn gevoel gevolgd. Na de bevalling voelde 

het als vanzelfsprekend om het kindje tegen mijn lichaam te 

houden, aan de borst te laten komen, te laten drinken.´

Isabel Verdurme (39) is moeder van drie kinderen, van wie 

de jongste, Teun, nog gezoogd wordt. In Vlaanderen geboren, 

heeft zij lange tijd in Nederland in het onderwijs gewerkt. Bin-

nenkort start haar kinderopvang, Huis van Varenka.

´Ik merk dat Teun zich laaft aan mijn levenskrachten, aan het 

stromen, aan warmte en geborgenheid. Je maakt je blouse 

open en houdt het kindje heel dicht tegen je lichaam. Het 

ruikt je geur. Het voelt je. Dat zijn heel vertrouwde elemen-

ten. Van die krachten kan het groeien en groter worden.

Geeske, mijn peutertje van anderhalf, heb ik gevoed tot on-

geveer negen maanden. Tegen die tijd had zij al meerdere 

stapjes gezet in de wereld: rechtop zitten, de eerste tandjes. 

Toen  werd het tijd voor een volgende stap op weg naar zelf-

standigheid, niet meer afhankelijk van mijn borstvoeding.

Als ik mijn kindje de borst geef krijg ik altijd immense dorst, 

een soort oerdorst lijkt het wel. Tegelijk ervaar ik een ster-

ke prikkel van geluk, vergelijkbaar met wat je beleeft als je 

verliefd bent. Natuurlijk houd je van een kindje zodra het ge-

boren is, maar eigenlijk weet je niet wie er bij je gekomen is. 

Je moet elkaar nog leren kennen, op een andere manier van 

elkaar gaan houden. Misschien dat dat geluksgevoel daarbij 

helpt.

Het bijzondere aan het werken met jonge kinderen is dat ze 

met één been al op aarde staan en met het andere nog in de 

hemel. De verwondering over de wereld rondom hen is zo 

puur en ook de manier waarop ze zich uiten is vol overgave. 

Bijna religieus. En tegelijkertijd ook heel eigen. Het is mooi 

om er voor mee te mogen zorgen dat een kindje die openheid 

kan bewaren en kan worden wie hij of zij is.´

Zich laven aan  
mijn levenskrachten
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Op 23 mei 2014 organiseert de projectgroep van het project 

‘Op één lijn’ een symposium over vernieuwingen binnen de 

antroposofische gezondheidszorg. Centraal thema is de opzet 

en de organisatie van vier verschillende zorgprogramma’s in 

vier therapeutica. Therapeuten en artsen vertellen over hun 

ervaringen en leermomenten tijdens de workshops. De on-

derzoekers plaatsen de resultaten in een breder perspectief 

en nemen u mee de toekomst in.

In anderhalf jaar ontwikkelden de onderzoekers zorgprogram-

ma’s voor patiënten met kanker, onbegrepen buikklachten (kin-

deren), hart- en vaatziekten en depressie. De vier betrokken 

therapeutica zijn: Aurum (Zoetermeer), Helianth (Rotterdam), 

Mercuur (Eindhoven) en Widar (Zeist). Het onderzoek kwam tot 

stand dankzij subsidie van ZonMw en ondersteuning van het 

lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en het IMO.

s I Vrijdag 23 mei 2014 13.00 -18.00 uur

 Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11 te Leiden

 Kosten: 35 euro (inclusief handboek)

 Zie: www.hsleiden.nl/lectoraten/antroposofische-

 gezondheidszorg/stories/storyReader$384. 

In de periode februari tot juni 2014 voert een student Commu-

nicatie van Hogeschool Leiden in opdracht van het lectoraat AG 

een afstudeeronderzoek naar waarden in de zorg uit. Onder-

deel van dit onderzoek is een korte anonieme online-enquête 

waarin de deelnemers kunnen aangeven welke waarde(n) het 

meest belangrijk voor hen zijn in de zorg. Daarnaast kunnen ze 

aangeven welke manier van communiceren vanuit zorginstel-

lingen ze wel of niet prettig vinden. Aanvullend zullen enkele 

deelnemers in een kwalitatief interview verder ingaan op hun 

waardenbeleving in de zorg. Op basis van de resultaten van het 

onderzoek kan onder meer vastgesteld worden of er overeen-

komsten met of verschillen zijn tussen de waarden van de AG 

en de waarden in de zorg van ‘reguliere patiënten’.

In de afgelopen jaren is door het lectoraat een vragenlijst, 

de Consumer Quality Index - Antroposofische Gezondheids-

zorg (CQI-AG), ontwikkeld waarmee de klantervaringen met 

AG verantwoord gemeten kunnen worden. De vragenlijst is 

getest bij meer dan 2.000 patiënten in 21 AG huisartsen-

praktijken. Het artikel over dit onderzoek is recent geaccep-

teerd voor publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift BMC 

Health Services Research, zodat er in de communicatie over 

AG nu naar goed onderzoek verwezen kan worden.

Het lectoraat voert momenteel een onderzoek uit naar de 

effecten van euritmietherapie bij hooikoorts.

Het lectoraat Antroposofische Gezond-

heidszorg (AG) aan Hogeschool Leiden 

verricht sinds 2008 praktijkonderzoek op het terrein 

van de AG. Het lectoraat helpt daarmee om de AG zorg-

praktijk (a) verder te ontwikkelen, (b) wetenschappelijk 

te verantwoorden, (c) verantwoorde communicatie over 

AG mogelijk te maken, (d) de integratie met de reguliere 

gezondheidszorg optimaal mogelijk te maken, en (e) de 

AG opleidingen inhoudelijk te ondersteunen. Het lecto-

raat heeft momenteel 14 medewerkers en werkt samen 

met (inter)nationale partners en financiers binnen en 

buiten de AG. 

s I  www.hsleiden.nl/lectoraten/ag 

Innovatie antroposofische  
eerstelijnsgezondheidszorg 

Onderzoek waarden  
in de zorg

Wetenschappelijk artikel 

Euritmie bij hooikoorts 

Elke 
dementie  

is een individueel  
proces‘Er gaapt een kloof tussen de wetenschappelijke diagnose van de-

mentie en de directe levenservaring van dementerende mensen en 

die van hun familieleden en verzorgers.’ Dat vertellen Marko van 

Gerven (1947), psychiater niet praktiserend en Christina van Tellin-

gen (1949), consultatief antroposofisch arts. Om voor studenten aan 

de Hogeschool Leiden een boek te kunnen schrijven, begaven zij zich, 

samen met nog een antroposofisch arts, een verpleeghuisarts en en-

kele in de dementiezorg werkzame  kunstzinnig- en dramatherapeu-

ten, zo dicht als mogelijk, in de levenssfeer van mensen ‘van wie het 

ik steeds meer afstand neemt’. Naast alle indrukwekkende verhalen 

die ze te horen kregen, deden ze enkele bijzondere ‘vondsten’ over 

de zin en het verloop van het proces van dementie. Tekst I Petra Essink   

De neuroloog, specialist ouderengeneeskunde of 

psychiater die de diagnose dementie, of alzheimer- 

dementie heeft gesteld, verdwijnt na het stellen van 

de diagnose vrij snel uit beeld. De rijke kennis en 

wijsheid van hoe om te gaan met dementerenden 

vonden van Gerven en van Tellingen op de werkvloer 

bij de therapeuten en ook bij familieleden. 
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Van Tellingen: ‘Om dit boek te kunnen 

schrijven zijn we bottom-up te werk 

gegaan. Naast dat we ons vanzelf-

sprekend hebben verdiept in recente 

dementie-studies, zijn we vooral op 

zoek gegaan naar persoonlijke ver-

halen. Toen we deze bevindingen en 

observaties tenslotte vergeleken met 

ontwikkelingswetmatigheden uit de 

antroposofie, bleek dat op elkaar aan 

te sluiten.’

Van Gerven vult aan: ‘Het meest bij-

zondere was echter te ontdekken dat 

iedereen die werkt met demente men-

sen, als verzorger, therapeut of fami-

lielid, al lang weet hoe je met hen om 

kunt gaan. Puur vanuit empathie, intu-

itie, medemenselijkheid en creativiteit 

wordt er op veel plekken fantastisch 

gewerkt met deze doelgroep. In die zin 

hebben wij niets nieuws ontdekt. We 

hebben het alleen opgeschreven.’

Voor veel mensen is dementie een 

schrikbeeld: het zou ‘een zinloos lijden’ 

zijn. Wat is jullie beeld hiervan?

Van Gerven: ‘Al schrijvende is het voor 

ons duidelijk geworden dat je het pro-

ces van dementeren, hoe naar dit ook 

kan zijn, op geen enkele manier zinloos 

kunt noemen. In de periode dat ie-

mands ik steeds meer afstand neemt, 

want dat is wat in toenemende mate 

gebeurt als iemand dementeert, kan 

er nog van alles gebeuren in een men-

senleven. En vooral emotioneel zijn er 

nog ‘grote avonturen’ te beleven. 

Doordat het ik zich terugtrekt, verlie-

zen onderdrukkingsmechanismen hun 

kracht. Onaffe zaken waar mensen tij-

dens hun leven niet aan toe kwamen, 

kunnen onverwachts naar buiten ko-

men. Dementeren lijkt als zodanig een 

groot ‘afrondend’ verwerkingsproces.’

Het lijkt ook een zeer eenzaam proces 

te zijn. Op welke manier kunnen thera-

peuten of naasten helpen in dat verwer-

kingsproces?

Van Tellingen: ‘In deze laatste levens-

fase kun je mensen helpen om in ver-

binding te blijven met de wereld om 

hen heen. Maar dat kan uitsluitend 

vanuit een volledige acceptatie en op-

rechte bereidheid tot hulp. Een sleutel-

woord bij het omgaan met demente-

renden is authenticiteit. Zinvol werken 

met mensen in deze fase kan alleen als 

je als verzorger volledig bij jezelf en in 

het hier en nu aanwezig kunt zijn. Een 

toverwoord is ‘creativiteit’. Er bestaat 

geen vaststaand protocol of recept om 

dementerenden te ‘behandelen’. ‘

Welke fasen zijn er in het dementiepro-

ces? En welke omgang past er bij de ver-

schillende fasen?

Van Tellingen vertelt over de vier ach-

tereenvolgende fasen van steeds ver-

minderende ik-beleving waar demen-

terende mensen doorheen gaan. De 

fasen werden beschreven door Verdult 

en Feil.  Voor het gemak hierboven 

schematisch weergegeven.

Van Tellingen: ‘Er blijkt een duidelijke 

relatie te zijn met ontwikkelingsfasen 

in de vroege jeugd, zoals beschreven 

staan in het boek De eerste zeven jaar 

van kinderarts Edmond Schoorel. Je 

kunt de eerste vier ontwikkelingsfa-

sen van een kind, van lopen, spreken 

en denken tot en met het Ik-zeggen 

(zo rond het derde jaar), in omgekeer-

de volgorde terug zien in de fasen van 

dementie.’ 

Van Gerven: ‘Daarmee in overeen-

stemming blijkt ook de hulp die je kunt 

bieden bij dementie: deze lijkt op de 

zorg voor het kleine kind. In de eerste 

fase kan iemand teruggebracht wor-

den naar bepaalde herinneringen (re-

miniscenties) via muziek of kinderlied-

jes bijvoorbeeld. In de allerlaatste fase 

gaat het contact, net als bij een baby, 

vooral via de huid. Hoe verder mensen 

zijn in het proces van het loslaten van 

Blauwe lijn  
naar de zon
Verslag van een kunstzinnig therapeu-

te, fragment uit Dementie, een inte-

grale benadering: 

Ik haal een bewoonster van de psycho-

geriatrie, mevrouw E, op met de rol-

stoel om haar voor de eerste keer mee 

te nemen naar de therapieruimte. Ze 

is fysiek gezond en mankeert niet veel 

behalve dat… ze schreeuwt, de hele 

weg, in een onbegrijpelijke taal, ver-

ward, in paniek, angstig. Op de drem-

pel is ze even stil: ze neemt de ruimte 

in zich op. Als we bij de tafel zitten en 

ik het papier voorbereid, vraagt ze van 

alles, onverstaanbaar en soms jamme-

rend. Ik probeer haar gerust te stellen, 

uit te leggen waarom we hier zijn en 

wat we gaan doen: niets helpt. In enige 

wanhoop pak ik de penseel en begin 

lucht, een zon, een huisje te schilderen 

voor haar: het huis als symbool voor 

het lichaam, zoals in kindertekeningen 

volgens een onderzoek dat we een 

paar jaar eerder gedaan hebben. De 

zon is daarin het symbool voor het ik. 

Het is zover dat alles zichtbaar is, ze 

is langzaam stil geworden en kijkt in-

tensief naar de schildering. Dan geeft 

ze een geluid en pakt mijn arm, ik kijk 

opzij naar haar en ze neemt de pen-

seel van mij. Ze doopt die in het blauw 

en trekt een lijn van onder het huisje 

naar de zon in de lucht. Ze kijkt vol-

daan: het is goed zo. 

Ik breng haar terug. Nog voor ik haar 

opnieuw zal ophalen blijkt ze onver-

wacht twee dagen later te zijn over-

leden, totaal onverwacht: terug naar 

de zon!

s I  Aan het boek Dementie, een inte-

grale benadering werkten mee: 

Jacqueline Stoop, Mieke Mer-

ckx, Marjolein Baars, Connie Al-

blas, Marie-Josee Gijsberts, Arie 

Bos. Eindredactie Christina van 

Tellingen en Marko van Gerven. 

Het boek verschijnt voorjaar 

2014, als deel 11 in de serie 

Bolk’s Companions. Info: www.

louisbolk.nl

De 4 fasen van ik-beleving tijdens het dementieproces

Eerste fase van het bedreigde ik Beginnende geheugenproblemen

Tweede fase van het verdwaalde ik Desoriëntatie in de eigen biografie,  

heden en verleden lopen door elkaar 

heen

Derde fase van het verborgen ik Verlies van het talige vermogen. Alleen 

via de motoriek is nog communicatie 

mogelijk

Vierde fase van het verzonken ik  

Slechts 14% van de mensen met de-

mentie komen in deze laatste fase.  

De meeste mensen sterven in een van 

de eerdere fasen

Iemand wordt bedlegerig en volledig 

zorgafhankelijk 

Marko van Gerven (1947),  

psychiater niet praktiserend  

(Foto: Michiel Wijnbergh).

Christina van Tellingen (1949),  

consultatief antroposofisch arts  

(Foto: Olav Kaspers)
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hun Ik, hoe moeilijker het is om ze op 

een ‘gewone’ manier te bereiken. Je 

moet dus steeds vindingrijker worden 

in het contact maken met de ande. 

Als therapeut (of als naastbetrokkene) 

moet je in staat zijn de brug naar de 

ander te maken. Daarnaast moet je 

ook bereid zijn om ‘af te dalen’ in diens 

gedesorganiseerde wereld. Dementie 

is daarmee ook een enorme ontwikke-

lingskans voor de therapeut of fami-

lielid. Tijdens ons onderzoek maakten 

we onder andere kennis met het werk 

van Naomi Feil, een Amerikaans des-

kundige op dit gebied. Ze laat zien dat 

elke fase van het dementieproces zijn 

eigen opgaven stelt. Indien de ‘bood-

schap’ van de eerste fasen goed wordt 

opgepakt en het tot een vorm van 

acceptatie komt van onverwerkte le-

vensgebeurtenissen, komt de demen-

terende, aldus Feil, meestal niet in de 

laatste, niet-communicatieve fase van 

de ik-beleving. Hoe ze dat doet kun je 

zien in een heel ontroerend filmpje.’ 

(You Tube: Naomi Feil maakt contact) 

Hoe zit het precies met die kloof tussen 

wetenschap en praktijk? 

Van Gerven: ‘Dat grote hoeveelheden 

hersencellen in de hersenschors van 

mensen die aan dementie lijden zijn 

afgestorven kan via hersenscans wor-

den vastgesteld. Veel minder bekend 

is het feit dat er  veel oudere mensen 

zijn met gedegradeerde hersenen, 

die niet dement zijn, maar nog vol 

bewustzijn. De afname van het her-

senvolume is een natuurlijk veroude-

ringsproces, iedereen krijgt ermee 

te maken. Echter lang niet iedereen 

wordt er dement van. Er moet dus 

meer aan de hand zijn. Iedereen wordt 

blijkbaar op zijn eigen manier oud. Tot 

op heden heeft men zo’n 50 verschil-

lende soorten dementie gedefinieerd. 

In 2012 werd door een aantal hoogle-

raren uit de dementiezorg een inge-

zonden stuk in de krant geplaatst met 

als titel dat Alzheimer een mythe is en 

niet bestaat (Olde Rikkert e.a. 2012). 

Het lijkt er eerder op dat ieder het de-

mentieproces op een individuele wijze 

doormaakt.  

Van Tellingen: ‘Een ander bekend, 

maar ook nog steeds onbegrepen fe-

nomeen is de zogenaamde terminale 

helderheid. Mensen die aan het eind 

van hun leven in een toestand van ver-

minderd bewustzijn verkeren, kunnen 

vlak voor het sterven een periode, va-

riërend van enkele minuten tot enkele 

dagen, normaal en helder bij bewust-

zijn zijn, zonder ziekteverschijnselen. 

Soms ‘ontwaakt’ iemand vlak voor het 

overlijden uit de dementie  en neemt 

bewust afscheid in het besef van het 

naderende einde. Dat dit gebeurt on-

danks de grote hoeveelheid afgestor-

ven en verklitte hersencellen, is niet 

uit te leggen vanuit de heersende ge-

dachte dat de geest een product is van 

ons fysieke lichaam.’ 

Zijn er risicofactoren aan te geven, die 

dementie kunnen veroorzaken? En kun 

je iets doen, of laten, om het risico te 

verminderen?

Van Gerven: ‘Het is een interessant 

gegeven dat er zeer veel verschillen-

de risicofactoren zijn  voor het krijgen 

van dementie. Bijvoorbeeld: oud wor-

den, roken, slechte voeding, versla-

ving, chronische stress en trauma. Het 

levensscript neigt kennelijk tot een 

op veel verschillende manieren tot 

expressie brengen van een dementie. 

In beweging blijven, zowel psychisch 

als lichamelijk, sociaal geïnteresseerd 

zijn, nieuwsgierigheid en betrokken-

heid op anderen, lijkt het beste medi-

cijn tegen alle verouderingsprocessen. 

Dus ook tegen dementie. Samenvat-

tend kun je zeggen dat dementie een 

versterkt verouderingsproces is, waar-

in angsten, psychosen of negatieve 

stemmingen zich als elementen van 

het vroegere leven aandienen.’  

s I  Feil N. The Validation Breakthrough. 

Baltimore 2010. 

 Olde Rikkert M, Verbeek M, Verheij 

F et al. De ziekte van Alzheimer be-

staat niet. NRC 2012; 11 april. 

 Verdult R. De pijn van dement zijn. 

Manuscript, 2003. 

 Emond Schoorel, De eerste zeven 

jaar, Christofoor, 1998.

Het is vast niet zomaar dat dit boek, 

voor het eerst verschenen in 2003, 

alweer toe is aan zijn 12e druk. ‘Op-

voeden vanuit regels en tradities 

werkt niet meer in deze tijd’, vertelt 

schrijfster en jeugdverpleegkundige 

Ria Blom. ‘De ouders van nu willen 

weten waarom ze iets moeten doen 

en laten, ze willen opvoeden vanuit 

bewustzijn.’  De moeders van de ja-

ren vijftig volgden de leidraad van de 

drie R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat. 

In de jaren zestig en zeventig gooiden 

hun kinderen die R’s overboord; ze 

werden anti-autoritair en laissez-faire. 

Ria Blom pleit in dit boek voor een her-

waardering van twee van de oude R’s, 

namelijk die van Rust en Regelmaat. 

De derde R van reinheid wil ze ver-

vangen door twee nieuwe R’s namelijk 

die van Respect (respect voor je kind 

en voor jezelf als opvoeder) en Rich-

ting (ze stelt ze voor dat ouders weer 

de leiding nemen). In dit boek vind je 

naast uitleg over het waarom van be-

paalde opvoedingsmethoden ook veel 

praktische adviezen om onrust, over-

matig huilen en weinig slapen bij jonge 

kinderen te voorkomen én te verhel-

pen. Tussendoor veel herkenbare er-

varingsverhalen van ouders. Een mooi 

en zinvol boek om te lezen tijdens (of 

na) de zwangerschap. (PE)

s I Regelmaat en inbakeren Ria Blom 

Uitgeverij Christofoor, 12e druk, 

2013 € 21,50

Regelmaat en inbakeren

Warmte 
Warmte en koude zijn 

huis-, tuin-,  en keukenbe-

grippen waar je doorgaans 

niet bij stil staat. Lezing 

van het boek van Edmond 

Schoorel leert ons dat er 

werelden achter schuil 

gaan. Warmte maakt dat 

de aarde bestaat en is te-

vens het beginpunt van ons leven, legt 

Schoorel ons voor. Zonder warmte res-

ten kou en stilte. Voor de zintuigelijke 

waarneming van de fysieke warmte 

kent de antroposofie een speciaal zin-

tuig: de warmtezin. Het meer bekend-

heid geven aan dit zintuig was voor 

Schoorel de hoofdreden om het boek 

te schrijven. Ouders hopen ‘dat hun 

kind gaat doen waarvoor het gekomen 

is’. Om de nodige ik-

kracht te ontwikkelen 

zal het zich daarvoor 

eerst moeten verbin-

den met zijn lichaam. 

Schoorel: ‘Eerst het 

lijf, dan de wereld in’,  

en warmte is daarbij 

van groot belang. In 

zeven hoofdstukken 

komen we veel te weten over vier ni-

veaus van warmte en waar die mee 

samenhangen. Ook wordt uitgelegd 

hoe de ontwikkeling van de warmteor-

ganisatie in een kind  verloopt en daar-

naast hoe de verzorging van warmte 

in de opvoeding aan die ontwikkeling 

bijdraagt. Besproken wordt de func-

tie van koorts bij infectieziekten en 

er wordt beschreven hoe te hande-

len wanneer koorts zich aandient. 

De voorbeelden van antroposofische 

therapieën bij warmteproblemen zijn 

verhelderend. Dat ‘warm kleden’ in de 

winter belangrijk is weten we, maar 

het precieze belang van goede, vocht 

opnemende, beschermende en niet 

afsluitende materialen voor de kleding 

van zuigelingen en kinderen wordt hier 

met overtuiging uit de doeken gedaan. 

De inhoud van dit met warmte en zorg 

geschreven boek is gebaseerd op de 

dagelijkse praktijk van het Kinderthe-

rapeuticum in Zeist. Warm aanbevolen! 

(ML)

Warmte Het belang van warmte 

voor het opgroeiende kind. 

Edmond Schoorel. Uitgeverij 

Christofoor, 2014 € 12,50.

Dementeren lijkt als zodanig een groot  
‘afrondend’ verwerkingsproces
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Hanne: ‘Bij oude mensen wordt alles 

vaster. Niet alleen in het lijf, waarvan 

spieren en gewrichten stram en stijf 

kunnen aanvoelen, maar ook in de le-

vensgewoonten, die ‘vaster’ kunnen 

worden. Er is een tendens naar ver-

harden, naar sclerose. Toch hoeft het 

helemaal niet zo te zijn dat als je li-

chaam ouder wordt, je van binnen ook 

meegaat in die neergaande beweging 

van verharding. De mentale kracht 

van ouderen kan, ook in ouder wor-

dende lichamen, onverminderd aan-

wezig  zijn en voor innerlijke bewege-

lijkheid zorgen. Dat komt omdat het 

Ik, de kern van iemands persoonlijk-

heid in essentie altijd gezond is. Dat 

wezensdeel – dat Ik - is de poort naar 

herstel en weerbaarheid. Dat deel wil 

ik als therapeut aanspreken.’ 

Omhullende aandacht

Kun je een voorbeeld geven van hoe je 

te werk gaat?

Hanne: ‘Oude mensen moeten veel 

achter zich laten. Zo kan het zijn dat 

ik te maken krijg met iemand die zijn 

vertrouwde woonplek moet verlaten 

omdat zijn partner is overleden. Deze 

persoon is ‘uit zijn huisje’, loopt wat 

verdwaald en ontheemd rond, slaapt 

slecht en zoekt geen contact met 

andere bewoners. Zo iemand zal ik 

een Solumpakking geven. Met deze 

intensieve uitwendige behandeling 

geef ik deze bewoner een extra om-

hulling mee. Het hele lichaam wrijf 

ik met ritmische bewegingen in met 

een speciale emulsie op basis van 

Lavendel- en turfolie. Ik let op de li-

chaamswarmte, hoe die aanwezig is 

en kan veranderen. Turf is bekend om 

zijn afsluitende, omhullende eigen-

schappen. Lavendel om zijn ontspan-

nende werking. Ik pak het lichaam in 

met een flanellen laken en dek het af 

met een wollen deken. Daarna rust de 

cliënt. Na een serie van zes of twaalf 

van deze pakkingen knapt de bewoner 

op, hij is meer aanwezig en opent zich 

meer naar zijn omgeving.’

‘Een andere vorm van therapie die ik 

toepas is de zogenaamde ritmische 

inwrijving. Dat is iets anders dan rit-

mische massage. Ik wrijf het lichaam 

in met een uitwendig medicament. 

Vaak het hele lichaam, soms een deel 

ervan. Het ritme waarmee dat ge-

beurt werkt in op het zelfherstellend 

vermogen van het organisme. Dat 

ritme wisselt tussen intensief huid-

contact maken en terughouden en 

waarnemen. Ik bied aan en houd te-

rug en bied weer aan en houd terug. 

Door deze afwisseling kom ik in een 

gesprek-zonder-woorden met mijn 

gesprekspartner. Ik stel vragen en 

luister naar de antwoorden. Deze in-

nerlijke houding voorkomt dat ik mij 

helemaal wegschenk. Steeds keer ik 

terug op eigen grond. Het staan in de 

lijn van mijn eigen wervelkolom zie ik 

als een blijvende opdracht.’ 

Licht

‘Ouderen krijgen te maken met af-

scheid en rouw. Met het verlies van 

vertrouwde contacten, het oude huis. 

Ook moeten ze leren omgaan met ziek-

te en handicaps, en moeten ze soms 

pijn verduren. Zulke beproevingen 

kunnen de gezondheid ondergraven. 

Ik doe mensen in bad met een etheri-

sche olie van planten die lichtkrach-

ten opwekken of vrijgeven. Neem het 

stralend-goudgele Sint-janskruid dat 

hoog bloeit in de zomer. Iets van de 

gulle zonnekracht is achtergebleven 

in de minuscule druppeltjes in de 

blaadjes. Tijdens het baden vertel ik 

over het kruid en zijn bloei in het lich-

te jaargetijde. De plant zie ik duidelijk 

voor me, rechtop en stralend met zijn 

geperforeerde blaadjes en bloempjes. 

Dit licht - van zoveel kanten - schijnt 

op de persoon in bad. Het wekt het Ik 

op uit de zwaarte.’

‘Elke ontmoeting met een bewoner 

vraagt weer iets anders van mij. Soms 

gebruik ik de stilte en werk ik vanuit 

een meditatieve sfeer. Dan overweeg 

ik: Waar zit deze persoon? Wat is 

werkzaam hier-en-nu? Er wordt veel 

over de eigen regie van de patiënt 

gesproken tegenwoordig. Ik vertaal 

dat naar: hoe komt deze mens meer 

bij zichzelf, bij de eigen kracht van dit 

ene ik? De zorg die ik verleen is wel-

iswaar gericht op ondersteuning en 

hulp, maar ook op de eigen regie. Wat 

kun je zelf? Al of niet met een helpen-

de hand?’

Mee-bewegen

‘Verpleegkundigen en verzorgenden 

kunnen bij tijden ‘wegschenkend’ zijn, 

maar ook bemoederend en betut-

telend. Als verzorgende moet ik zelf 

beweeglijk blijven. Goed blijven kij-

ken en luisteren. Dan kan ik steeds de 

wieletjes vinden waar het om draait. 

Dus oefen ik om zelf niet vast te gaan 

zitten in patronen. Want die kunnen 

Binnen mijn huid   woon ik 
Leuk of niet, ouder worden gaat nu eenmaal samen met een afname van vitaliteit. 

De huid wordt minder elastisch en daarmee gevoeliger voor invloeden van buiten-

af. De organen werken minder goed en alles wat beweegt aan ons lijf beweegt lang-

zamer. Hanne Post Uiterweer-van der Meulen werkt al elf jaar als verpleegkundige 

en uitwendig therapeut in verpleeg-verzorgingshuizen: het Leendert Meeshuis in 

Bilthoven en Valckenbosch in Zeist. Hier wonen ouderen en chronisch zieken in 

een beschermde woonomgeving. Haar werk bestaat ondermeer uit het geven van 

inwrijvingen en baden met geneeskrachtige oliën. Een gesprek met Hanne over de 

zorg voor de ouder wordende mens.  Tekst I Aad Meijer   Fotografie I Heidi Arts
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in een verpleeg- en verzorgingshuis 

maar al te gauw om de hoek komen 

kijken. In een klimaat van al te strakke 

routines kun je niet goed aansterken 

en in een proces van verandering ko-

men. En dat is nu juist wat de verzor-

ging wil bereiken. Dus probeer ik in-

nerlijk opgeruimd en alert te blijven.’

Help je ook mensen die stervende zijn?

‘Mij werd gevraagd een vrouw te 

helpen ontspannen. Zij was preter-

minaal, bedlegerig en haar lichaam 

was overstrekt in de nek. Ze lag er 

oncomfortabel bij. Je kon je afvragen: 

nu het einde van het leven zo dichtbij 

lijkt, moet je dan nog een behande-

ling aangaan? We besloten dat wel te 

doen. Een warm bad in goud-lavendel 

en rozenolie. Je zag  haar lichaam 

langzaam ontspannen, het spasme 

liet los en ze viel in bad in slaap. Drie 

dagen later overleed deze vrouw. Dat 

was voor mij een voorbeeld van hoe 

goed therapie kan werken: ontspan-

nen is loslaten.’

Antroposana wil meer zichtbaarheid 

en impact genereren onder de ruim 

200.000 gebruikers van Antroposo-

fische zorg in Nederland. Wie iets wil 

weten over deze benadering van zorg 

en geneeskunde moet bij ons terecht 

kunnen als meest logische plek om te 

zoeken. De website van Antroposana 

moet op een eigentijdse manier een 

natuurlijk platform bieden. 

Daarom wordt de website momenteel 

onder de loep genomen en aange-

past. De teksten worden alinea voor 

alinea doorgelezen en waar nodig 

aangepast en sinds kort is het moge-

lijk om eerdere edities van Stroom te 

downloaden. 

Daarnaast biedt het bestuur binnen-

kort de afdelingen een homepage 

aan die hen in staat zal stellen meer 

de ´Antroposana´ uitstraling te laten 

zien. Om de kinderziektes eruit te 

halen hebben we drie afdelingen ge-

vraagd mee te draaien in een pilot. Na 

de pilot kan iedere afdeling aansluiten. 

De landelijke website wordt in de loop 

van 2014 gekoppeld aan de ledenad-

ministratie, waardoor afdelingen hun 

regionale activiteiten ook via een ei-

gen (digitale) nieuwsbrief eenvoudig 

aan hun leden kunnen berichten.

Daarnaast is het de bedoeling dat le-

den in de loop van dit jaar zelf kun-

nen gaan inloggen via mijn Antropo-

sana om adresgegevens te beheren, 

voorkeuren voor de nieuwsbrief uit te 

spreken of de hoogte van een gift aan 

te geven.

Om ook via social media onze impact 

en zichtbaarheid te vergroten is An-

troposana sinds deze maand op Face-

book vindbaar: 

s I www.facebook.com/antroposana
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en ´Like us on Facebook´

Marjolein Doesburg-van Kleffens

Mijn naam is Marjolein Doesburg-van 

Kleffens, ik ben 44 jaar oud, getrouwd 

met Paul en moeder van drie kinderen. 

Naast de chemie in mijn gezin ben ik 

ook geïnteresseerd in de chemie in de 

mens; als specialist laboratoriumge-

neeskunde (klinisch chemicus) in een 

ziekenhuis ondersteun ik artsen bij di-

agnoses, prognoses en het beoordelen 

van het effect van behandeling met be-

hulp van (o.a.) het bloedonderzoek dat 

op ons laboratorium wordt verricht. 

Daarnaast ben ik als hoofd van het 

laboratorium, stafbestuurslid en me-

disch manager ook actief op het vlak 

van de chemie tussen mensen.

Mijn interesse op het vlak van chemie 

en gezondheidszorg gaat dus verder 

dan de chemie van de moleculen in 

ons lichaam. Preventie en zelfhelend 

vermogen krijgen nog niet de (pu-

blieke) aandacht die ze verdienen. De 

antroposofische visie op de mens, die 

ik o.a. via het antroposofisch consulta-

tiebureau, de vrijeschool en de basis-

opleiding antroposofische geneeskun-

de heb leren kennen, biedt hiervoor 

mooie handvatten. Dat is één van de 

belangrijke redenen dat ik Antropo-

sana samen met al haar leden graag 

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor:

Melk blijft een geheimzinnige substan-

tie, waar onderzoekers nog lang niet 

op uitgezocht zijn. Recent onderzoek 

door Prof. Katie Hinde, evolutiebi-

oloog aan Harvard University, naar de 

samenstelling van herten-, woelmui-

zen, apen- en mensenmoedermelk 

laat zien dat het ‘recept’ van de melk 

per kind verschilt. Een van de parame-

ters waarop onderzocht werd, is het 

geslacht van het kind. Zo kan voor-

zichtig geconcludeerd worden dat de 

melk voor een jongenskind een andere 

samenstelling heeft dat die voor een 

meisjeskind. Dit onderzoeksresultaat 

laat zien dat er sprake is van een bij-

zondere en subtiele informatieuitwis-

seling tussen moeder en kind, in ieder 

geval tijdens de borstvoedingsperio-

de. Maar wat zijn dan de signalen en 

mechanismen, waardoor de borstklier 

‘weet’ dat zij melk moet samenstellen 

voor een zoon of een dochter? Achter 

deze vraag zit een wereld van nieuwe 

interessante onderzoeksonderwerpen 

verstopt voor de lactatiewetenschap, 

voedingswetenschap, evolutiebiologie 

en antropologie. (PE) 

s I Voor informatie over de onderzoe-

ken kijk op: http://milkgenomics.

org/article/boy-milk-vs-girl-milk/

Jongensmelk en meisjesmelk
+
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mee wil helpen deze visie op gezond-

heidszorg meer in het collectieve be-

wustzijn te krijgen.

Wij hebben samen de kracht om het 

huidige paradigma, de reductionis-

tische, materialistische visie op ge-

zondheid (die ook veel goeds brengt), 

te transformeren tot een meer geïn-

tegreerde kijk op de mens. Dat is mo-

gelijk zodra we ons als (toekomstige) 

zorgconsumenten verenigen en ons 

daaraan committeren. Daar ga ik voor!

 

Wieneke Groot

In november mocht ik toetreden tot 

het bestuur van Antroposana. Ik stel 

mij graag aan u voor. Mijn naam is 

Wieneke Groot.

Opgegroeid met zuurdesembrood, 

biologisch-dynamisch voedsel, kwark-

wikkels, kruidenthee en de vrijeschool 

ontdekte ik al vroeg dat ‘wij’ een an-

dere set van waarden hebben dan de 

mensen om ons heen.  Tegelijkertijd 

ontdekte ik dat antroposofen vaak 

intern gericht zijn en snel in vaktaal 

vervallen. Dat maakt het soms lastig 

om in de ´gewone´ wereld helder te 

maken wat de toegevoegde waarde 

kan zijn van antroposofie.

Ik wil graag dat het antroposofisch ge-

dachtegoed dat door organisaties als 

uitgangspunt gebruikt wordt, beter 

over het voetlicht gebracht wordt. Dat 

antroposofie beter begrepen wordt.

In Nederland maken meer mensen ge-

bruik van antroposofische zorg dan er 

nu lid zijn van Antroposana. De slag-

kracht van Antroposana is in potentie 

dus groter dan zij nu is. In deze tijden 

waarbij de financiële argumenten het 

vaak winnen van de inhoudelijke wil ik 

mij graag inzetten voor de groei van 

Antroposana.

We leven in een veranderend tijdperk 

waarin organisaties meer horizontaal 

georganiseerd worden en gericht zijn 

op netwerken. Dat betekent dat er een 

andere sturing nodig is. Daar ligt een 

mooie uitdaging voor Antroposana.

Ik wil mij gaan bezig houden met de 

website, die aan deze sturing en com-

municatiemogelijkheden aangepast 

kan worden.

Over mij: Ik heb de vrijeschool door-

lopen, politicologie en postdoctoraal 

maatschappijleer gestudeerd aan de 

Vrije Universiteit, en vakken facilitair 

management toegevoegd.

Ik ben eigenaar van GROOT in advies 

en werkzaam als coördinator bedrijfs-

voering bij therapeuticum Aquamarijn.

In harmonie met 
mens en natuur

Niet ‘wat doet het geneesmiddel met jou’ 
is de spannende vraag, maar ‘wat doe jij met het 
geneesmiddel’? Onze geneesmiddelen dwingen 
niet. Ze nodigen uit om zelf aan de slag te gaan. 
Ze versterken het zelfh erstellend vermogen dat elk 
 lichaam - jong of oud - eigen is. Daarvan word je 
 beter. Weleda  geneesmiddelen zijn ontwikkeld 
vanuit antro posofi sch-medische inzichten en 
 kennen een lange  traditie van medisch gebruik.

In harmony with nature and the human being

Since 1921

Nieuw  
antroposofisch 
verpleeghuis

In Eindhoven wordt een initiatief ont-

wikkeld om te komen tot een ver-

pleeghuis op antroposofische basis. 

Afhankelijk van het aantal aanmel-

dingen is het mogelijk dat dit initiatief 

al in september of oktober 2014 van 

start gaat. De locatie is het prachtige 

Glorieuxpark dichtbij het centrum van 

Eindhoven. Dit project is mede ont-

wikkeld vanuit de plaatselijke afdeling 

van Antroposana.

s I henkverboom@hetnet.nl  

of 06-15054471

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. 

Ook bij het bestuur van Antroposa-

na ‘cirkelen we tussen oud en  jong’, 

om in de bewoordingen van dit the-

manummer te spreken. Oud in de 

zin van ervaren bestuursleden, en 

jong in de zin van vers bloed in het 

bestuur. Er liggen genoeg zaadjes 

om te ontkiemen, zoals bijvoorbeeld 

onze zichtbaarheid via de website 

(zie meer hierover bij Nieuws). Goed 

nieuws om te melden is dat een aan-

vraag  van Antroposana bij de Triodos 

foundation voor dit project ‘platform 

webcommunicatie’  is gehonoreerd. 

Dit betekent dat we ook daadwerke-

lijk meteen aan de slag kunnen En de 

eerste oogst is al binnen: de online 

beschikbaarheid van Stroom. 

Wat wij verder willen vermelden is 

dat door een fout bij de bank de au-

tomatische incasso’s helaas pas eind 

maart geïnd konden worden. Door 

deze onverwacht late incasso kan het 

zijn dat leden al vooruit betaald heb-

ben. We hebben de al betaalde contri-

butie verwerkt in ons systeem, maar 

het kan zijn dat bij enkele leden toch 

via de automatische incasso de con-

tributie alsnog wordt geïnd. Mocht dit 

onverhoopt gebeuren dan zullen we 

de te veel betaalde contributie zo snel 

mogelijk terug storten. De incasso’s 

van mensen die onlangs een automa-

tische incasso formulier hebben inge-

stuurd zullen in april worden geïnd.

Doordat we zuinig met onze midde-

len willen omgaan, zult u merken dat 

deze en volgende edities van Stroom 

op dunner papier dan voorheen zijn 

gedrukt. Dit betekent een kostenbe-

sparing, zonder dat afbreuk wordt ge-

daan aan de kwaliteit.

Deze lente is er dus genoeg leven in 

de brouwerij; bovenstaande is een 

greep uit de activiteiten van onze or-

ganisatie, met als doel dat we kunnen 

blijven kiezen voor antroposofische 

gezondheidszorg. We zijn blij met de 

vele schouders die dit mede mogelijk 

maken.

Lenteleven 
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Het bestuur van de landelijke vereniging zou graag nieuwe collega’s verwelkomen en zoekt 

een bestuurslid / voorzitter

De huidige voorzitter zit in het laatste jaar van haar derde termijn en zal haar functie in de 

loop van 2014 neerleggen. Het nieuwe bestuurslid is ter uitbreiding van het bestuur.

In de veranderende samenleving is ook het denken over en handelen in de gezondheidszorg 

onderhevig aan verandering. Antroposana dient tegen die achtergrond, gebaseerd op haar 

spirituele uitgangspunten, steeds opnieuw haar positie te bepalen. Hieraan mede sturing  

geven is een boeiende uitdaging.

Wij willen graag in contact treden met mensen die:

• zich verwant voelen met de antroposofische gezondheidszorg en in het bijzonder 

vanuit het patiëntenperspectief;

• die affiniteit willen omzetten in actieve betrokkenheid.

• Voor het overige is bestuurlijke ervaring meer dan gewenst evenals enige  

bekendheid met het veld van de (antroposofische) gezondheidszorg.

• Tenslotte is een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

van belang. De voorzitter moet kunnen samenbinden.

Als u zich hierin herkent dan nodigen wij u graag uit om er met ons over in  

gesprek te gaan of een bestuurslidmaatschap of het voorzitterschap van  

Antroposana iets voor u zou kunnen zijn. Antroposana is een vrijwilligers-

organisatie en de bezoldiging van de bestuursleden 

bestaat uit de fiscaal toegestane vrijwilligers-

vergoeding van € 1500,- netto per jaar. 

U kunt nadere informatie vragen 

bij Andreas Reigersman,  

T 06 229 485 30  

of andreas@reigersman.nl.  

Zie ook www.antroposana.nl. 

Schriftelijke reacties zien wij  

graag tegemoet vóór 15 mei a.s.

Antroposana wordt als 

landelijke patiëntenvereni-

ging voor antroposofische 

gezondheidszorg gedragen 

door plaatselijke en regi-

onale afdelingen. Zij vor-

men de basis en tweemaal 

per jaar houdt Antroposa-

na haar Ledenraadsverga-

dering.

Het werkbestuur verga-

dert eens per maand in 

Zeist. Op dit moment 

zijn de hoofdacti-

viteiten: informa-

tieverstrekking en 

voorlichting, commu-

nicatie over de antropo-

sofische gezondheidszorg 

o.m. via ons blad Stroom, 

uitbouw van de website, de 

verdere ontwikkeling van 

de zorgverzekering. 

Antroposana staat voor 

een proces van vernieu-

wing; dat geeft een dyna-

misch perspectief.  

Ben je tussen de 12 en de 30 jaar 
en wil je met leeftijdsgenoten op vakantie? 
Ga dan mee met WoesteLand – de jongeren van IVN. 

Tijdens je vakantie ga je aan de slag in de natuur: 
Graslanden hooien, bomen zagen of meewerken op 

een biologische boerderij. We eten vegetarisch en slapen 
op unieke locaties midden in de natuur.

www.woesteland.nl

Jongerenvakanties
met WoesteLand

Actief, Uitdagend & Groen

foto: Aafke Brinkhuijsen

Woeste land_Opmaak 1  31/03/14  16:32  Pagina 1

De Toverboom is een webwinkel waar u Ostheimer en 
Grimm’s houten speelgoed en spellen kunt kopen.

U heeft ruime keus, de hele collectie is op voorraad.
Mooie en duurzame kado’s in elk seizoen, 

voor elke gelegenheid of jaarfeest.

Ostheimer �guren zijn uitermate geschikt als spelmateriaal in 
uw schoolklas of praktijk. 

Ostheimer spel�guren stimuleren de 
fantasie, creativiteit en het vrije spel. 
Ostheimer �guren zijn handgemaakt 
van duurzaam gecerti�ceerd hout. 
Mooi vormgegeven Grimm’s puzzels, 
mandala’s en spellen in alle kleuren van 
de regenboog.

www.Toverboom.eu  -  info@toverboom.eu 
Kloosterweg  8 - 9884PH - Niehove - GR - 0594-597113

• geen verzendkosten binnen Nederland
• voor 16:00 besteld, volgende dag geleverd in NL
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Plaatselijke afdelingen 

Aquamarijn (Arnhem) Gerard 
Rotteveel I T: 026 3512712 I E: 

g.rotteveel50@upcmail.nl 
Artaban (Hoorn) Astrid de Lan-
ge I T: 0229 239350 I E: artaban@ 

antroposana.nl  

Duindoorn (Den Haag) H. Michiel-
sen  I T: 070 7371333 I E: duindoorn 

@antroposana.nl 

Egelantier (Bergen) Sonja Grin 
I E: egelantier-bergen@kpnmail.nl

Eindhoven Henk Verboom I T: 06 

150544717 I E: antroposanaeind-

hoven@hotmail.nl

Fryslân (Leeuwarden) Ria Dijkstra 
I T: 058 2664746 I E: rietje_50@

hotmail.com

Helianth (Rotterdam) Mathilde van 

Mil I E: helianth@antroposana.nl

Jaspis (Driebergen-Zeist e.o.) 
Roos Chan I T: 030 6924403 I E: 

jaspis@antroposana.nl

Keerkring (Haarlem) Hilda 
Rijkmans I T: 023 5518640 I E:  

secr.keerkring@gmail.com

Aurum (Zoetermeer) Lydian 

Visser I T: 079 3229982 / 06 

18379112 I E: patientenvereni-

gingaurum@gmail.com

 Meander (Breda) Hans van Gennip 
I T: 076 5878834 I E: hansvangennip 

@gmail.com 

Noordelijke afdeling (Groningen) 
Nienke Boschman I T: 0595 424 

251 I E: nienke.boschman@planet.nl 

Steden3hoek (Apeldoorn, Deven-
ter, Zutphen) Fred Volmer I T: 

0570 649940 I E: WF.volmer@inter.

nl.net

Symphytum (Vlaardingen) Boukje 
Parry I T: 06 15044510 I E: boukje.

parry@gmail.com

Tilburg i.o. Richard Fischer I T: 013 

4685371 I E: ricfisch@gmail.com

Wilg (Alkmaar) Gerda Schoen I T: 

072 5625175 I E: antroposana-alk-

maar@live.nl

Zonneweg (Dordrecht) Annemie-
ke van Oostveen I T: 078 6132034 

I E: secretariaat.zonneweg@ 

antroposana.nl 

Regio’s 

Regio Zuid (Brabant) Henk Ver-
boom I T: 06 150544717 I E: an-

troposanaeindhoven@hotmail.nl

Regio Zuid (Limburg) Johan Lit-
tel I T: 045 5215407 I E: johanlit-

tel @xs4all.nl

Regio’s Centrum, Noord, Noord-
West, West, Oost

Gastvereniging

VOAG (Leiden) Tromp de Vries  
I T: 071 5416732 I E: tromp de-

vries  @casema.nl 

Antroposana

artsen&
therapeuten

Antroposofische 
geneeskunde

Arnhem, Steenderen, Zutphen 

Loes Klinge, Antroposfisch 
Arts Gelderland I Consultatieve 

praktijk Steenderen:  

www.loesklinge.vpweb.nl I 

Consultatiebureau Zutphen: 

www.antrocbzutphen.nl I Con-

sultatiebureau Arnhem: www.

therapeuticumaquamarijn.nl 

onder huisartsen

Rotterdam

Aart van der Stel
Antroposofisch en consultatief 

arts I Robert Schumanring 17, 

3137VB Vlaardingen I Spreek-

uur volgens afspraak I T: 06 

463 116 86

Rotterdam

Therapeuticum Helianth
Antroposofisch gezondheids-

centrum I T 010 420 17 01 I 

www.helianth.nl

Zutphen

Margaret Vink
Consultatief antroposofisch 

arts I Therapeuticum De 

Rozenhof I T: 0575 574 466 I 

www.margaretvink.nl

Muziektherapie

Den Haag

Praktijk Muziek Speciaal
Praktijk voor Kunstzinnige 

Therapie Muziek, specialisme: 

kind en jeugd I Zonnebloem-

straat 44, 2565 RZ Den Haag 

I T: 070 388 1201 I www.

muziekspeciaal.nl

Groningen

Balans-Muziek, praktijk 
voor muziektherapie I 

Gooyke van der Schoo I 

Gerard Doustraat 91, 9718 RH 

Groningen I T: 050 527 8453 I 

www.Balans-Muziek.nl

Havelte 

Muziekspel: praktijk voor 
muziektherapie I Betsy van den 

Boogaard I Veendijk 22, 7971 RR 

Havelte I T: 0522 492 317

Noordgouwe

Klinker Klankwerk & 
Muziek therapie I Connie 

Alblas I Ring 32, 4317 AB 

Noordgouwe I T: 06 403 

666 47 of 0111 712 045 I 

muziek@deklinker.net I www.

deklinker.net

Chirofonetiek

Eindhoven, Zutphen

De Linde: praktijk voor 
chirofonetiek (en kunstzin-
nige therapie) I Floor de Boer, 

te Zutphen en therapeuticum 

Mercuur te Eindhoven I T 06 

483 021 63 I floor.boer@live.

nl I Alternatieve oplossing t.a.v. 

vergoeding in overleg mogelijk 

Zutphen – Olst – Wedde

Praktijk voor Chirofonetiek 
I Angelique Petersen I Burge-

meester Dijckmeesterweg 14, 

7201 AL Zutphen I T: 0575 

515 332 I www.praktijkvoorchi-

rofonetiek.nl

Psychosociale  
therapie

Arnhem 

Biografiegesprekken Prak-
tijk digame (zeg het me). 

Waarom loop ik steeds tegen 

hetzelfde aan? Wat wil ik met 

mijn leven? Wie ben ik...? I Hil-

de Hooiberg I www.digame.nu 

I T: 06 273 11 283

Eindhoven/Brunssum/Maastricht

Gezondheidszorgpsycholoog
Praktijk voor Antropo-
sofische Diagnostiek, 
Gesprekstherapie en 
Psychotherapie (NVAP). 

Psychosociale zorg ten behoe-

ve van Oncologiepatiënten 

(NVPO) I Johan Littel I T: 045 

521 5407 I www.johanlittel.nl

Kunstzinnige  
therapie - beeldend

Arnhem e.o.

‘Ik-ontwikkel’ Kunstzinnige 

therapie aan huis; + therapeu-

tisch kleuradvies en sluieren 

van ruimten I Hugo Tijssen I 

T: 06 233 259 98 I yhugot@

gmail.com

Eindhoven

Praktijk voor medische 
schildertherapie op basis van 

licht, kleur en duisternis I Karin 

Lamers I T: 06 520 74 800 I

karinlamers@planet.nl I www.

medischeschildertherapie.nl

Wageningen

Vitaalkunst Kunstzinnige 

therapie en cursussen voor 

rust en ruimte in je hoofd 

I Elske Hoen I Nienke van 

Hichtumstraat 20, 6708 SE 

Wageningen I T: 0317 412 996 

I contact@vitaalkunst. nl I 

www.vitaalkunst.nl

Tilburg

Kunstzinnige therapie voor 
kinderen van 4-18 jaar I 

Mireille van ’t Hoff I

 T: 06 28 65 26 77 I  

info@kindertherapietilburg.nl I 

www.kindertherapietilburg.nl

Zeist/Bodegraven 

Marlies ‘t Hart I Kunstzinnig 

therapeut en HSP begeleider 

I T: 030 2681599 / 06267 80 

863 I www.marliesthart.nl 

Zeist

Artesana, Praktijk voor 
kunstzinnige therapie 

Ook bij u aan huis in Zeist of 

omgeving I Anneke Weeda-Vis 

I T: 030 699 44 18 I www.

artesana.nl

Kunstzinnige  
therapie - spraak

Rotterdam

AsmaraKlank Stempraktijk 
Stemvorming (Werbeck me-

thode), stemproblemen, hoog-

gevoeligheid, overgevoeligheid 

geluid I Brigitte van Bourgonje 

I Trondheimpad 46, 3067 DM 

Rotterdam I T: 010 420 9371 I 

www.asmaraklank.nl

Euritmietherapie

Rotterdam

Katrin Beise 
Euritmietherapeute in het 

Therapeuticum Helianth I  

Vredeman de Vriesstraat 

19-23, 3067 ZJ Rotterdam I 

T: 010-2263788 of 

06-44124050 I

 www.euritmierotterdam.nl

Zutphen/Warnsveld

Praktijk voor euritmiethe-
rapie I Wieger Veerman I Sint 

Martinusstraat 9, 7231 CK 

Warnsveld I T: 0575 572 124

Voeding

Nijmegen 

Antroposofisch diëtist I Rya 

Ypma I Hypericon I Berg en 

Dalseweg 83

6522 BC Nijmegen I T: 024 

355 29 78 I info@rya-ypma.nl

Overige therapieën

Arnhem

haptonomische therapie op 
antropo sofische basis I

 Marianque den Draak I 
T: 026 442 2824 I Burgemees-

tersplein 13, Arnhem I 

www.Praktijk Den Draak.nl I

 www.zorgmassageoplocatie.nl

Delft/Zoetermeer/Den Haag

Auryn Acupunctuur Delft 
Acupunctuur op antroposofi-

sche basis en Sericatherapie 

I Renny Wiegerink I Ramaer-

straat 26, 2612 ER Delft I T: 06 

43 060 433  I www.auryn- 

acupunctuur.nl

Uw praktijk in deze rubriek op-

nemen? Bel 06 486 237 41 of 

mail adverteren@antroposana.nl

Kijk voor ons huidige aanbod op onze website 
www.maryoncollege.nl of bel tel. 085-7733181

Wij Bieden
 Beroepsonderwijs voor zorg en welzijn in samenwerking 

met ROC Midden Nederland, zoals de opleiding 
Maatschappelijke Zorg (in een BBL traject d.w.z. werken 
en leren combineren).

 Vakinhoudelijke korte trainingen, zoals oriëntatie 
antroposofische zorg, omgaan met seksualiteit, autisme 
en hechting, psychiatrische beelden en persoonlijk 
leiderschap  in je functie. Deze en andere trainingen 
worden in co-creatie met zorgorganisaties ontwikkeld en 
zijn ook mogelijk als in-company aanbod.

Onze visie
Zinvolle zorg vraagt om medewerkers die persoonlijk leider-
schap tonen. Daarom stimuleren wij met ons aanbod: 
 persoonlijke beroepsontwikkeling in het verbinden, 

ontwikkelen, ondernemen en verantwoorden;
 leren van elkaar in een reflecterend en creatief proces;
 onderzoek naar de mens en zijn levensvragen, ook vanuit 

spiritueel perspectief. 

Een carrière in de zorg?
Ontdek ons college!

Kleinschalig en vakgericht.
Op verschillende locaties in het land.
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fOpleidingen 
en cursussen 2014

www.kraaybeekerhof.nl

INFORMATIEMIDDAG 16 MEI

•  Natuurvoedingskundige 

• Barstensvol leven!  Inspiratiejaar

• Inspireren kun je leren

• Natuur in leiderschap in vogelvlucht

• Oriëntatiecursus BD Landbouw

academie  gastronomie  landgoedba
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…!
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Den Haag, 15 april

Verslaving, antroposofisch be-
keken Voordracht door Roger 

Crijns, antroposofisch arts. De 

strijd tussen geest en ziel is het 

grote toneel van de verslavingen. 

Waar worden we verleid en wat is 

de rol van ons Ik?

Tijd: 15-22u I Plaats: Studiecen-

trum voor Antroposofie, Riouw-

straat 1 I Kosten: € 10 I Info: www.

anthroposofie-denhaag.nl

Driebergen, 23 april

HSP in verhouding tot psychische 
afwijkingen en spirituele crisis 
Workshop door Bozidar Bonacic, 

therapeut 

Tijd: 19.30–21.30u I Plaats: Kraay-

beekerhof, Diederichslaan 25 I Info: 

www.kraaybeekerhof.nl

Bergen, 10 mei

Borstelbad volgens Ita Wegman 

Over de werking, indicaties, 

tevens oefenen praktische uitvo-

ering 

Tijd: 10-16u I Plaats: therapeuti-

cum Egelantier I Kosten: 70,- I Info: 

you tube: Egelantier 02 - Borstel-

bad webvideo I Opgave: Chris Vree 

072 5896699, c.vree@online.nl

Dordrecht, 10 mei

Hooggevoeligheid, hoe ga je er-
mee om? Workshop praktische 

oefeningen en handvatten om je 

grenzen te bewaken, leren om 

te gaan met prikkels en te voor-

komen dat je uitgeput raakt. 

Tijd: 14-16.15u I Plaats:  Thera-

peuticum Zonneweg, Reeweg Oost 

52 I Kosten: 35,-I Info: Brigitte van 

Bourgonje  010 420931  www.

asmaraklank.nl

Eindhoven, 15 mei 

In gesprek over... Diabetes 
Voordracht door Sander de Steur, 

antroposofisch huisarts, met 

medewerking van een therapeut 

en een ervaringsdeskundige.  

Tijd : 20-22u I Plaats: Novaliscolle-

ge, Sterrenlaan 16 I Kosten: leden  

5,-, niet-leden 7,50 I Info: henkver-

boom@hetnet.nl I 06 150 544 71

Driebergen, 21 mei  

Diagnostische overwegingen bij 
hooggevoeligheid Lezing Roger 

Crijns, antroposofisch arts  

Tijd: 19.30-21.30u I Plaats: Kraay-

beekerhof, Diederichslaan 25 I 
Kosten: 25,- excl diner I Info: www.

kraaybeekerhof.nl

Haarlem, 16 mei

Ouder worden... en dan? Infor-

matieavond over een nieuw oud-

erenproject in Haarlem e.o. met 

ondersteuning van de Lievegoed, 

antroposofische zorg. 

Tijd: 20.15u I Plaats: Floraplein 

27 I Info: Huib van den Doel 023 

5259295, huib@vandendoel.com 

www.dekeerkring.info

Haarlem, 19 mei

Aandacht voor voeding, een 
heilzame liefdesdaad Lezing en 

proeverij door Ilse Beurskens-van 

den Bosch, natuurvoedingscon-

sulent. Hoe kun je op het land, 

in de keuken en aan tafel zorg 

dragen voor een liefdevolle en 

harmonieuze maaltijd? 

Tijd: 20.15u I Plaats: Informatiecen-

trum, Floraplein 27 I Kosten: 10,- I 
Info: www.antroposofiehaarlem.nl

Leiden, 23 mei

Innovatie in de antroposofische 
eerstelijnsgezondheidszorg Sym-

posium over het organiseren en 

ontwikkelen van diagnosege-

bonden zorg in de eerstelijns 

multidisciplinaire antroposofische 

gezondheidszorg. 

Tijd: 13-18u I Plaats: Hogeschool 

Leiden, Zernikedreef 11 I Voor 

therapeuten, artsen en andere 

geïnteresseerden al dan niet 

werkend in de antroposofische 

gezondheidszorg I Kosten: 35,- I 
Info: www.hsleiden.nl/lectoraten/

antroposofische-gezondheidszorg 

I T 071 5188715, henkverboom@

hetnet.nl 

Dordrecht, 24 mei

Overgevoelig voor geluid? Meer 
rust in je hoofd Workshop prak-

tische oefeningen en handvatten 

om beter te leren omgaan met 

overgevoeligheid voor geluid, aan 

de hand van thema’s: horen en 

luisteren. 

Tijd: 11-14.15u I  Plaats: Therapeu-

ticum Zonneweg, Reeweg Oost 52 

I Kosten: 50,- I Info: Brigitte van 

Bourgonje  010 4209371  www.

asmaraklank.nl

Haarlem, 24 mei

Ontdek de lichtkracht van de plan-
tenwereld! Workshop plantenverf 

maken en ermee schilderen. 

Tijd: 10-16u I Plaats: Centrum voor 

Antroposofie, Floraplein 27 I Info: 

Marijke de Vries, 023 5279555  

marijkedevries1@versatel.nl 

Leiden, 26 juni

De bijdrage van Antroposofische 
Gezondheidszorg aan de ontwik-
keling van Integrative Medicine. 
Congres. Doelgroep: onder-

zoekers, beleidsmakers en zorg-

professionals, zorgprofessionals 

(in opleiding). Ook toegankelijk 

voor overige geïnteresseerden. 

De lezingen zijn met name 

gericht op wetenschap en beleid.

Tijd: 10-17.30u I Info: http://www.

hsleiden.nl/amcongress2014nl/ 

Noord-Franse Maasvallei, 3-6 juli

Geneeskruidenweekend
Workshop door Jannetje van 

Groningen, antroposofisch hu-

isarts en Ferdinand Pieterse, 

docent beeldende vorming. Kijken 

naar geneesplanten in hun nat-

uurlijke habitat. Verdieping door 

schilderen en het maken van een 

medicijn.

Kosten vanaf 185,- I Info: www.

fontaines.nl

Schoorl, 8, 9, 10 juli

Versterk je eigen vitaliteit  
Een midzomerweek over de 

lemniscaat: vormschilderen en 

euritmie. Door Marijke de Vries 

en Yvonne Engelaar

Tijd: 10-16u I Kosten: 140 ,- I 
Plaats : Scorlewald, Valkenlaan 2 I 
Info: Marijke de Vries 023 5279555 

marijkedevries1@versatel.nl
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te koop 
een unieke combinatie van wonen en werken 

www.idealeruimte.nl 
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Rick Oppelaar  
06-14 426 481

Nijverheidsweg 4  
2102 LL Heemstede

www.rijkwonen.com

Duurzaam - Ecologisch - Interieur - Exterieur

www.campingderoos.nl
Beerzerweg 10 • 7736 PJ Beerze-Ommen

€1,-

Veel zingeving 
voor e 1,-
Gezichtspunten zijn brochures die onderwerpen beschrij-
ven op het gebied van gezondheid van lichaam, ziel en 
geest. Inmiddels zijn er ruim 50 verkrijgbaar. Een mens 
heeft niet alleen een lichaam maar heeft een geestelijke 
herkomst. Door dit uitgangspunt krijgen gezondheid en 
ziekte een heel andere betekenis. 
Een gezichtspunt, dat in de gang-
bare geneeskunst meestal niet 
wordt gehanteerd. 

Nr 40 Zingeving zin de laatste 
levensfase beschrijft op welke 
wijze mensen hun kwaliteiten 
kunnen inzetten die ze geduren-
de het leven hebben verworven, 
om ook in deze fase een zinvolle 
bijdrage te kunnen geven aan de 
maatschappij. 

Gezichtspunten nr 40  
tijdelijk voor € 1,- per stuk (exclusief verzendkosten). 
Vermeld bij uw bestelling via www.gezichtspunten.nl 
bij de opmerkingen de actiecode ‘Antroposana’.
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Alice in wonderland  |  I have a dream in Mannheim |  Metaforen voor onderwijs |  Veld van 
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Neem nu een
proefabonnement
op Seizoener
voor slechts €12,-
Je ontvangt dan ter kennismaking
het huidige, vorige en komende
nummer in de bus. Het abonnement
stopt automatisch.

Seizoener is een onafhankelijk en opiniërend
kwartaaltijdschrift voor de vrijeschoolwereld 
en het draagt bij aan een eigentijdse presen-
tatie van het vrijeschoolonderwijs.
Seizoener biedt een schat aan inspirerende
artikelen over onderwijs, opvoeding, antropo-
sofie, samen leving en het opgroeiende kind 
in het bijzonder.

Meld je aan via www.seizoener.nl

Seizoener
Tijdschrift voor de vrijeschoolwereld

Het proefabonnement is incl. verzending. Een jaarabonnement

van vier nummers kost normaal € 30,- incl. verzending.

Seizoener adv Stroom 2014_Opmaak 1  25-03-14  17:19  Pagina 1

Is antroposofische 
gezondheidszorg voor 
jou belangrijk? 

Wil je hiervoor zelf 
kunnen kiezen?  

Help ons dan te 
groeien naar 10.000 
leden en word lid

of maak iemand lid!

Warmte heeft een centrale plaats in 
de antroposofische gezondheidszorg. 
Daarom schenken wij ieder nieuw lid, 
én ieder bestaand lid dat een nieuw lid 
aandraagt, het pas verschenen boek: 
Warmte, het belang van warmte voor 
het opgroeiende kind, geschreven door 
Edmond Schoorel, antroposofisch kinderarts. Daarnaast 
ontvangt u vier maal per jaar het blad Stroom. Het 
lidmaatschap van Antroposana kost € 35 per jaar.  

Kijk op www.antroposana.nl om te zien wat  
Antroposana nog meer voor haar leden doet.

 Ik word nieuw lid 
Naam  

Adres  

PC + Plaats  

Tel     

Geboortedatum  

E-mail  

 Ik draag dit nieuwe lid aan 
Naam  

Adres  

PC + Plaats  

Tel     

Geboortedatum 

E-mail 

Vul in en stuur svp naar: Antroposana, Utrechtseweg 62, 3704 HE Zeist


