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Honderd jaar geleden, in september 1920, begon arts Ita 

Wegman haar eigen kliniek, waarbij ze intensief ging sa-

menwerken met Rudolf Steiner. Ze vonden de reguliere 

geneeskunde te eenzijdig en ontwikkelden een uitbreiding 

(‘Erweiterung’) van wat er al was. Ze bouwden samen de 

antroposofische geneeskunde inhoudelijk verder op. 

* Bron: www.antroposana.nl/ita-2018-1-wie-was-ita-wegman-157

100 jaar antroposofische gezondheidszorg

Belofte voor 
de toekomst

Belangrijk hierin is de mens-

kundige achtergrond waaraan 

Steiner al veel onderzoek had 

verricht: de mens heeft diverse 

‘wezensdelen’: lichaam, geest en 

ziel. Een arts zou met deze ken-

nis kunnen onderscheiden wat 

een ziekte zegt over het vitali-

teitselement van de patiënt, hoe 

de menselijke ziel in de ziekte 

meespeelt en wat het fysieke in 

de ziekte is. Ook kan een arts de 

kwaliteiten van de minerale we-

reld, de planten- en dierenwereld 

en hoe dit alles invloed op elkaar 

heeft inzetten ter ondersteuning 

van de ontwikkeling van de mens. 

Al deze elementen zouden in de 

diagnose hun rol moeten spe-

len. De kroon op het werk van Ita 

Wegman en Rudolf Steiner was 

hun gezamenlijke boek ‘Grond-

slagen voor een verruiming van 

de geneeskunst’.*

In het huidige tijdperk waarin het 

belang van het welzijn van de 

mens nog eens extra onder de 

aandacht wordt gebracht door 

de coronapandemie (nota bene: 

‘corona’ is Latijn voor kroon), kan 

de kracht van de antroposo fische 

gezond heids zorg eveneens zicht-

baar worden. 

Als buiging voor al het werk dat 

verricht is gedurende de afge-

lopen honderd jaar, maakten 

we deze special met daarin een 

bloemlezing van juwelen van 

de antroposofische genees-

kunde, zoals Antroposana 

deze in haar bestaan be-

lichtte in haar ledenmagazines. 

We hopen met deze jubileumuit-

gave (opnieuw) te inspireren en 

een zaadje te planten, om zo ge-

zamenlijk  verder te bouwen aan 

iets dat honderd jaar geleden ge-

start is ter ondersteuning van 

ieders eigen ontwikkeling.

Bestuur Antroposana
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Wat is antroposofische gezondheidszorg?

De antroposofische gezondheidszorg biedt 

een aanvulling op de reguliere gezondheids-

zorg, vanuit het antroposofisch mensbeeld. 

Daarbij staat de aandacht voor de mens als 

geheel en als individu voorop. Uitgangspunt 

zijn de ideeën van Rudolf Steiner over ziekte 

en gezondheid, en over de mens als licha-

melijk én spiritueel wezen. Je kunt hiervoor 

onder meer terecht bij een antroposofisch 

huisarts, die ook antroposofische medicatie 

kan voorschrijven. Ook zijn er verschillende 

antroposofische therapieën, zoals muziek-

therapie, ritmitsche massage en euritmie-

therapie. Antroposofische gezondheidszorg 

kan worden toegepast bij alle soorten klach-

ten, in elke levensfase – van kraamzorg tot 

stervensbegeleiding. 

Wie was die powervrouw die samen 

met Rudolf Steiner aan de wieg stond 

van de antroposofische geneeskunde? 

Hartslag “Met het hart ontstaat de eerste moge-

lijkheid binnen ons organisme individu 

te zijn,” aldus dr. Jaap van der Wal.

Warmte Astrid van Zon won de Han Nakken  

prijs voor haar onderzoek naar warm-

te als een basisvoorwaarde voor alle 

andere levensprocessen. 

Drijfveren Hoe beleven patiënten de antropo-

sofische zorg? En waarom kiezen ze 

hiervoor? 

Autisme Muziektherapeute Anne Margreet 

Muller: “Vanuit de muziek probeer ik 

de kinderen langzaam mee te nemen 

richting de aarde.” 

Nieuw leven Maria Bom vertelt over haar jaren-

lange ervaring in de antroposfische 

kraamzorg.

Ouder worden De mentale kracht van ouderen kan 

onverminderd aanwezig zijn, ondanks 

het strammer wordende lichaam.

Diabetes Diëtiste Judy van den Berg ziet hoe  

patiënten opknappen van ‘ik’-verster-

kende oefeningen en een ‘incarnerend 

dieet’.

Levensenergie Bij de medische achtbaan waarin 

Barbara Stout-Wallaart terechtkwam 

door borstkanker, hielp maretak haar 

om zelf de regie te houden.

Ervaringen Antroposofische gezondheidszorg 

en ik: ervaringen van patiënten met 

verschillende vormen van antroposo-

fische zorg.
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“Ik wilde aan 
het werk met 

die inspirerende 
inhouden.  

Ik vroeg aan  
Steiner hoe.  

Zijn antwoord  
was simpel:  

Word dan arts.”
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Powervrouw 
Ita Wegman

Wie was Ita Wegman? Even opzoeken: Maria Ita 

Wegman (Karawang 1876, Arlesheim 1943) was 

een Nederlandse arts en antroposoof. Wegman 

werd bekend als de medeoprichtster van de an-

troposofische geneeskunde in samenwerking met 

Rudolf Steiner. In 1921 richtte zij de eerste antro-

posofische medische kliniek op in Arlesheim, nu 

bekend als de Ita Wegman-Kliniek. Zij ontwikkelde 

een speciale vorm van massagetherapie, genaamd 

ritmische massage. Handig, dat Wikipedia. Maar 

wat wéét ik nu eigenlijk? Wie was zij echt? En waar-

om is ze belangrijk voor onze tijd? Waarom wordt 

ze samen met Steiner beschouwd als de grondleg-

ger van de integratieve geneeskunde? Om dat te 

weten te komen, zit er niet veel anders op dan het 

haar te vragen.

hoor. Ook de natuur kende tegenstellingen. 

Moerassig laagland, riviertjes met aan de 

oevers rijstvelden, plantages vol tabaks-, 

katoen- en kaneelplanten, de alangalang, 

de djatibomen. Later vulkanen, ravijnen, 

woeste bergrivieren. Daarbij de duistere 

bergmeren en donkere vulkaanhellingen. 

Tropische regenbuien veroorzaakten mod-

derstromen en dan was er daarna een tijd-

lang ongelooflijke droogte waarin nauwe-

lijks een spat regenwater wilde vallen. Ik 

leerde leven met al die verschillen.’

Waarom werd u arts? 

‘Ik was begin twintig toen ik Rudolf Steiner 

ontmoette en gelijk wist ik: dit hoort bij mij. 

Hij inspireerde me vanaf het eerste mo-

ment. Wat een allesweter en alleskunner 

was hij! Zijn voordrachten en cursusavonden 

woonde ik bij. Ik werkte al enkele jaren als 

masseur en praktiseerde de ‘Zweedse mas-

sage’. In die massage ga je uit van de anato-

mie en de bloedstroomrichting. Maar toen 

ik Steiner’s kijk op de mens en de wereld 

hoorde, die vol spirituele inhoud was, merk-

te ik hoe weinig inhoudelijk ik werkte en hoe 

onbevredigend mijn opleiding in massage 

en therapieën was geweest. Ik wilde graag 

aan het werk vanuit die inspirerende inhou-

den en vroeg Steiner hoe ik dat zou kunnen 

doen. Zijn antwoord was simpel: “Word dan 

arts”. Dat was makkelijker gezegd dan ge-

daan. We hebben het over 1905. Op de uni-

versiteiten in Duitsland mochten vrouwen 

nog geen medicijnen studeren.

Maar in Zwitserland wel. Dus schreef ik me 

in Zürich in. Vijf jaar later was ik gediplo-

Ik heb haar virtueel uitgenodigd. En zie-

daar: zonder aarzelen stemde ze toe in 

een interview en zat ze bij mij aan tafel. 

Een kopje kruidenthee wilde ze wel. Toen 

ik binnenkwam met de thee, moest het 

schoteltje óp het kopje. ‘Anders vervliegen 

alle krachten!’ En ze begon haar verhaal. 

‘Als kind, geboren in Nederlands-Indië, luis-

terde ik naar de klanken van het gamelan-

orkest en de verhalen uit de Bhagavad Gita. 

Ik ging op in de verhalen vol demonen, 

duisternis en stille krachten; die vertelde 

mijn baboe. Sprookjes hoorde ik van mijn 

moeder. Zo leer je de mensen wel kennen 

tekst | ed taylor  

uit: ita 1, 2018

beeld | archief ita wegman,   
bewerkt

HEEL DE MENS  GRONDLEGGER



6  |  Heel de mens - 100 jaar antroposofische gezondheidszorg

meerd arts. Na praktijkervaring in zieken-

huizen, een kinderkliniek en verschillende 

privéklinieken, vooral in Zürich, zette ik zelf 

een kliniek op in Arlesheim. Dat was vlak-

bij Dornach, waar Steiner zijn Goetheanum 

gebouwd had. Ik vroeg artsen uit Stuttgart, 

die ook vanuit Steiners inspiratie wilden 

werken, om samen met mij die kliniek op te 

zetten. Maar ja: ik was vrouw, er was geen 

geld en de toekomst van de kliniek was on-

zeker. Dus de heren deden dat niet.’

Maar u wel? 

‘Natuurlijk! Weet je: ik zag het als een soort 

startup. Zo noemen jullie dat toch? En bij 

een startup hoort crowdfunding, dus dat 

deed ik ook. Ik gaf obligaties uit, stuurde 

een prospectus naar tevreden cliënten en 

naar kennissen en vrienden in Nederland. 

Binnen de kortste keren had ik voldoende 

geld bij elkaar om een geschikt pand te ko-

pen en te laten verbouwen. Gelukkig kon ik 

een aantal jonge artsen, meest vrouwen, 

interesseren om met mij te beginnen en zo 

draaide de kliniek al spoedig op volle toe-

ren. Het werd het begin van een later be-

hoorlijk groeiende beweging met tal van kli-

nieken en instituten voor kinderen met een 

verstandelijk handicap. We zaten in Enge-

land, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwit-

serland. Er kwamen steeds meer antropo-

sofische artsen, tot in de Verenigde Staten 

aan toe. En bij een kliniek hoorde natuurlijk 

een laboratorium, waar geneesmiddelen 

konden worden bereid. Samen met Oskar 

Schmiedel, een Oostenrijkse apotheker die 

al met Steiner’s aanwijzingen werkte, heb-

ben wij dat ook opgezet. Dat laboratorium 

was het begin van Weleda.’

Waren er dan geen geneesmiddelen, in het 

begin van de vorige eeuw?

‘Zeker wel, maar ik wilde werken vanuit 

Steiner’s gezichtspunten, weet je nog? Ik 

vroeg hem vanuit Zürich herhaaldelijk om 

raad bij de behandeling van bepaalde pa-

tiënten. Soms stelde ik ook vragen over 

geneesmiddelen, of over toevoegingen bij 

badtherapieën. Zijn aanwijzingen hielpen 

ons, zeker bij het uitdenken en bereiden 

van de geneesmiddelen. Zo gaf Rudolf 

bijvoorbeeld een globale aanwijzing voor 

het gebruik van de maretak bij patiënten 

met kanker. We zijn dat gaan uitzoeken en 

ontdekten dat maretak wonderwel werkte 

bij bepaalde patiënten. Samen met Oskar 

Schmiedel verfijnden we de receptuur van 

het preparaat. Toen ik de kliniek in Arles-

heim opende in 1921, werd de samen-

werking met Rudolf Steiner alleen maar 

krachtiger. Hij woonde spreekuren bij, gaf 

raad bij therapieën, besprak met mij het 

ziektebeeld van patiënten en bezocht hen 

aan bed. Hij nam het zo serieus, dat hij me 

talloze keren meevroeg op voordrachts-

reizen, vooral als die ook over ‘de nieuwe, 

antroposofische geneeskunde’ gingen. Ik 

Ita Wegman met haar artsenteam (1926)Therapeutisch instituut (1930)
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vertelde dan vanuit mijn praktijk. Op een 

van die reizen sprak Steiner over de oude 

mysteriecultuur. Toen vroeg ik hem: ‘Waar-

om staat in de geneeskunde het mysterie-

principe niet meer op de voorgrond? Ik zou 

graag een geneeskunde hebben zoals die 

bestond in de tijd van de mysteriecultuur.’

Eh... mysteriecultuur? 

‘Ja, vroeger – bijvoorbeeld in het oude 

Griekenland – waren er centra, waar men-

sen opgeleid werden en ingewijd. Je kunt 

het zien als de universiteiten van de Oud-

heid. Plekken waar mensen aan zichzelf 

werkten. Ze leerden over mens en natuur, 

over mens en godenwereld en over zichzelf. 

Zo verwierven zij vermogens die voor de 

cultuur van dat moment van belang waren. 

Als ze ‘klaar’ waren, werden zij vaak pries-

ter, leraar en dokter tegelijk. Daarover ging 

mijn vraag: kon Steiner niet een moderne, 

nieuwe scholingsweg ontwikkelen vanuit 

zijn spirituele inhouden? Dit was kenne-

lijk de vraag waarop hij had gewacht. We 

bouwden de antroposofische geneeskunde 

inhoudelijk verder uit. Grondprincipe: we 

zetten ons niet af tegen de reguliere ge-

neeskunde – integendeel. Het gaat om een 

uitbreiding van wat er al was. Verder gaat 

het om de menskunde: elk mens heeft di-

verse ‘wezensdelen’: lichaam, ziel, geest. 

Wat zegt een ziekte over jouw vitaliteitsele-

ment? En hoe speelt jouw ziel mee? Wat 

kunnen we misschien verwerven als we een 

ziekte doormaken? Voor onszelf? Een arts 

zou dus kennis moeten hebben van de mi-

nerale wereld, de planten- en dierenwereld 

én hoe de sterren daarop invloed hebben. 

Mensen maken immers deel uit van aarde 

en kosmos! Daarnaast is iedere patiënt ook 

nog een individu, verschillend van alle an-

dere mensen. Elk mens heeft een unieke 

biografie en een eigen lot. Al deze elemen-

ten zouden in de diagnose hun rol moe-

ten spelen. Juist door zijn kennis van de 

mineralen, planten en dieren is de arts in 

staat om het juiste geneesmiddel uit deze 

aarderijken aan te wijzen. Zoals ieder mens 

de wil tot genezen zou moeten hebben, zo 

heeft de arts de moed tot genezen nodig. 

Dus we ontwikkelden een integratieve kijk 

op gezondheid. Op ons functioneren als we-

zenlijk en bewust deel van een véél groter 

geheel. Holistisch noemen jullie dat nu. Wat 

was ik blij met mijn kinder- en jeugdjaren in 

Indië. Ik had geleerd om me in te leven in 

andere mensen en culturen. En ik had het 

voorrecht geworteld te zijn in een rijke na-

tuur!’

De theepot is leeg en de tijd is op, zie ik. 

‘Oh, nou dan nog één ding. De antroposofi-

sche geneeskunde kan alleen bestaan bij de 

gratie van wat Rudolf Steiner ons heeft ge-

bracht. Daar ging het me om. De rest deed 

er eigenlijk niet zo toe.  ∞

“Elk mens heeft een unieke biografie en 
een eigen lot. Al deze elementen zouden 

in de diagnose hun rol moeten spelen”

HEEL DE MENS  GRONDLEGGER

Antroposofische geneesmiddelen zijn middelen van 

minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. In tegen-

stelling tot chemische geneesmiddelen heeft de mens 

met deze geneesmiddelen uit de natuur een bepaalde 

verwantschap: we zijn een afspiegeling in het klein van 

wat zich in de gehele kosmos afspeelt. Vanuit dit prin-

cipe werken artsen en bereiders van antroposofische 

geneesmiddelen aan deze vorm van complementaire 

geneeskunde. In samenspraak met de patiënt schrijven 

artsen antroposofische geneesmiddelen voor, eventu-

eel aangevuld met een vorm van therapie. 

nvaa.nl/geneesmiddelen
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‘Elke hartslag is een 

incarnatie-act, brengt ons 

hier en maakt ons in zekere 

zin wakker’, stelt Jaap van 

der Wal, voormalig arts, 

onderzoeker en universitair 

docent Anatomie en 

Embryologie. Naar 

aanleiding van zijn lezing 

over embryologie en het 

hart op het Herfstcongres 

van 2012, gaf hij destijds 

dit interview. 

Het hart    als woning voor het ik
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‘Ik gaf jarenlang colleges over het menselijk 

lichaam. Dan vertelde ik hoe men over het li-

chaam dacht in de tijd van vroeger tot nu. Ik 

sloot graag af met de befaamde Nederland-

se anatoom Louis Bolk. Hij ontdekte dat de 

menselijke ontwikkeling traag verloopt ten 

opzichte van die van dieren. De mens wordt 

in een veel later stadium volwassen dan de 

mensapen. En dat terwijl bij de geboorte 

mens en chimpansee nog grote overeen-

komst vertonen. Bolk komt tot bijzondere 

inzichten in de evolutie. Dat een mensenkind 

een niet-gespecialiseerde toestand bewaart 

tegenover de snelle specialisering van de 

chimpansee. Dat de mens ‘eigenlijk embryo 

blijft’.

Er was bij de studenten altijd grote belang-

stelling voor de observaties van Bolk. Te-

genwoordig zijn de eerstejaarsstudenten al 

sterk gevormd door de populaire mechanis-

tische opvattingen en kijken ze niet meer zo 

onbevangen naar de verschijnselen, de na-

tuur, de mens, het lichaam. Het is een moei-

lijke periode voor de holistische menskunde. 

We gaan door een dorre woestijn.’

Op het congres gaat uw voordracht over het 

hart. Hoe kijkt u vanuit uw vakgebied naar het 

hart?

‘Zonder hart kun je niet leven. Zonder brein 

wel. Dat is een beetje dramatisch voor Dick 

Schwaab die alles uit het brein verklaart. 

Hersendood is lariekoek! De orgaandona-

tie-lobby zal dat wel hebben uitgevonden. 

Onzin, als je hersenen ophouden, ben je niet 

dood. Je bent dood als het hart ophoudt. 

In het embryo ontstaat eerst het hart; het 

brein is een stap later en verder. Met het 

hart ontstaat de eerste mogelijkheid binnen 

ons organisme individu te zijn. Het brein, het 

hoofd is niet de primaire oorzaak van ons 

bewegen. De neurobiologie zit wat dat be-

treft in een fuik. Het oorzaak-en-gevolg-den-

ken staart zich dood op het brein. Je brein is 

het hoofd van het zenuw-zintuigstelsel. Het 

hart is het ‘hoofd’ van het bloed(orgaan). 

In het begin is het embryonale lichaam als 

het ware leeg. Er is enkel een buitenkant 

en een binnenkant; de ruimte ertussen is 

niet manifest. Dan ontstaat er een midden 

via het bloed dat het eerste orgaan is dat 

een mens aanlegt. Er ontstaat daarmee een 

ruimte om te zijn. Tussen de twee polen in 

wordt de ruimte geschapen door het bloed. 

Om de mens te plaatsen tussen de zwei See-

len in meiner Brust (Goethe), de denkende, 

beschouwende ziel en de ziel die zich steeds 

wil verbinden vanuit de wil. Het bloed be-

middelt in een continue stroom tussen deze 

polariteiten. In hoofd, hart en wil kun je de 

driegelede mens zien met in het midden het 

hart, gevormd vanuit het bloedproces. ‘In-

ter-esse’ betekent ‘er tussen zijn’.‘

Het brein

‘Het hersenorgaan begint zich vanaf de der-

de week te ontwikkelen. Het is in uitgegroei-

de vorm niet begin- maar eindpunt van het 

zenuwproces. Het hart vormt zich vanuit het 

bloedproces en is (dus ook) hoofd en luistert, 

Het hart    als woning voor het ik
“Waarom krijgt 

onze cultuur 
het zo aan zijn 

hart?”

tekst | aad meijer  

uit: stroom 4, 2012

beeld | heidi arts, bewerkt

HEEL DE MENS  HARTSLAG
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reageert en coördineert. Het hart voegt aan 

de beweging van het bloed niets toe! Het 

geeft een nieuwe impuls, zoals het brein rea-

geert op de bewegingsmens en de zintuiglijk 

waargenomen wereld om ons heen!

Het hersenproces levert je het bewustzijn 

van de wereld om je heen. Het hart is in 

die zin ook een bewustzijnsorgaan: het sta-

tion waar alle processen tot rust gebracht 

worden, waardoor steeds weer innerlijke 

vrije ruimte ontstaat. Waar het bloedproces 

rust... en omkeert. Het is het incarnatieor-

gaan. Elke hartslag is een incarnatie-act, 

brengt ons hier en maakt ons in zekere zin 

wakker. Hier ben ik! In het hart kun je ge-

waarworden dat je in je lijf woont. Niemand 

wijst op zijn hoofd als antwoord op de vraag: 

bedoel je mij? Ben ik aan de beurt? Dan wijs 

je op de plaats van je hart. Daar ben je!’

Het onbegrepen hart
‘Het hart wordt niet begrepen. Waarom 

krijgt onze cultuur het zo aan zijn hart? Wat 

gebeurt er met ons samenlevingshart? Ver-

harding en verkilling verzwakken het. Zoals 

wij denken over de fysiologie, zo richten wij 

ook onze samenleving in. Dáár komt de te-

rugslag: in het sociale leven. De harteklop 

van onze samenleving wordt ontregeld door 

stress. Deze komt voort uit hoe wij denken 

over onze lichamelijkheid. De huidige trant 

van denken over het brein bijvoorbeeld – als 

oorzaak van bewegen – is een gevaarlijke 

misvatting. Het brein is niet beweging of 

oorzaak van ons bewegen. Het brein wordt 

onderhouden door het ritmische systeem en 

het spijsverterings-ledematensysteem. Het 

brein bestuurt niet onze zenuwen. Rudolf 

Steiner waarschuwde al een eeuw geleden 

dat het begrip ‘motorische’ zenuwen op een 

denkfout berust, alsof deze ons doen bewe-

gen. Alle zenuwen dienen de waarneming, 

dus ook de waarnemingen van onze spier-

bewegingen. Je zult dan ook in de hersen-

schors geen vrije wil ontdekken. Die wil ze-

telt daar niet. Hersenonderzoek wil met een 

scan aantonen dat er geen vrije wil bestaat. 

Zo ver is het gekomen met het mechanische 

denken! Ik noem dat schaamteloos reduc-

tionisme. De vrije mens terugbrengen tot 

een regelbaar en geen verantwoording dra-

gend apparaat! Alsof je de wil die je in het 

dagelijks leven ervaart, kunt ‘vangen’ in een 

experiment dat de hersenactiviteit in beeld 

brengt! Dan krijg je een samenleving van 

‘Kan ik er wat aan doen? Het was mijn hip-

pocampus die een foutje maakte’.’

Het onderzoek moet terug naar  
de basis

‘De werkelijkheid waarin wij leven is toch wel 

even iets meer dan het neurolab met knop-

jes en draadjes! Ik ben geen brein. Ik ben 

Jaap van der Wal en ik heb én ik ben mijn 

lichaam. Kennelijk is het brein een belang-

rijke voorwaarde om te leven. Maar ik ben 

niet mijn brein. De mensen zijn het transpa-

rante lichaam vergeten dat weerstandsloos 

mij dient. Marcel Proust bracht het zo on-

der woorden: ‘Wij hebben voor de toekomst 

geen nieuwe horizon nodig, we hebben nieu-

we ogen nodig!’ De empathische blik heeft 

oog voor het kwalitatieve. Met alleen tellen 

en meten verliezen we de mens uit het oog.’

Evidence based

‘Van arts-onderzoeker Guus van der Bie 

kregen onze cursisten vandaag te horen dat 

slechts 15 procent van ons geneeskundig 

handelen écht evidence-based is. De andere 

85 procent is gewoon kunst, fingerspitzen-

gefühl, situatief handelen, intuïtie. Gelukkig 

is de geneeskunde nog niet helemaal dicht-

getimmerd met richtlijnen en protocollen. 

De arts kan poortwachter zijn omdat hij 

waarneemt, de beelden ordent en de diag-

nose stelt.

“Als je vraagt: ‘Ben ik aan de beurt? 
Dan wijs je op de plaats van je hart.  
Daar ben je!”



De moderne wetenschap ‘lijdt aan een he-

vige vorm van intellectueel ascetisme’. De 

woorden zijn van de filosoof J.H. v.d. Berg. 

Het waargenomen object is volstrekt ge-

scheiden geraakt van de waarnemer zelf. 

Waarom word ik als evolutiebioloog geacht 

te denken dat de natuur geen doel heeft, 

maar uitsluitend oorzaken? De menselijke 

ervaring geeft ons toch de levendige in-

druk dat de natuur één groot zinvol geheel 

is? Die ervaring moet je loslaten, meent de 

wetenschap. Dat heeft tot gevolg dat we het 

leven zelf buitensluiten. Het causale denken 

neemt daardoor extreme vormen aan. Een 

voorbeeld: onze hele samenleving stuitert. 

Dat levert nervositeit op en stoornissen 

als ADHD. Kinderen met ADHD ‘leven’ onze 

ziekte. Die ziekte is met Ritalin niet te ge-

nezen. Als we eerlijk zijn, zien we dat onze 

leefwereld vol stress zit en dat veel kinderen 

daar last van hebben.

De eenzijdige intellectuele visie op het le-

ven doet ons valse beloftes, is als een wolf 

in schaapskleren. Want voor alle kwalen is 

wel een bruggetje in het brein te vinden, een 

gen te beïnvloeden. Binnenkort wordt een 

depressie vanuit de hardware verwijderd. 

Een dergelijk manipuleren ontneemt ons de 

keuze uit verantwoordelijkheid te handelen.’

Hoe komt het dat we zo’n andere kijk op de 

wereld hebben ontwikkeld?

‘Abstracte kennis is een talent van het hoofd. 

Het hoofd vindt zichzelf belangrijk, kan zich 

sterk losmaken uit het leven zelf. Zoals een 

warm belangstellende mens een ambtenaar 

wordt. De grondlegger van de evolutiethe-

orie, Charles Darwin, was een goede waar-

nemer. Hij behoorde nog tot de generatie 

universele wetenschappers die met veel 

geduld eigen waarnemingen deed, alles in 

kleur en detail optekende. Hij stelde vragen 

aan zichzelf en worstelde met de eerste ant-

woorden. De generatie geleerden ná hem 

kijkt niet meer maar interpreteert. Nog een 

generatie later concludeert men vooral: ‘Zo 

moet het zijn!’ Zo ontstaat dogmatisme en 

het intellectueel ascetisme.’

Spagaat

‘Ik sta met de verworvenheden van deze tijd 

in een spagaat. Ik ben enerzijds dankbaar 

voor het gemak dat de moderne techniek 

oplevert, ook voor de therapeutische mid-

delen waar men het leven van mijn vrouw 

mee kon redden. Anderzijds wil ik verhalen 

vertellen over wat er aan schoonheid, zin en 

doel in en om ons heen is. Over hoe het hart 

de scheppende spil is waar het leven om 

draait, dat het brein dienstbaar is aan het 

organisme als geheel en niet de regisseur is 

die breindenkers er graag in willen zien.

Ik probeer anders te kijken. Ik maak mij zor-

gen over de wereld die door ons gemani-

puleerd en misbruikt wordt. Het organisme 

Aarde blijkt zich steeds weer aan te passen 

alsof het al onze misstappen wil vergeven. 

Maar hoe lang nog? Het ijs trekt zich terug 

van de polen. Zonder twijfel is de dramati-

sche klimaatverandering een signaal dat we 

een andere manier van denken moeten oe-

fenen. Met andere ogen leren kijken. Voordat 

grotere rampen volgen. Dat is mijn missie 

in mijn werk Embryo in beweging. Cursussen 

geven aan mensen over het embryonale le-

ven met als boodschap: Denk eens nieuw, 

kijk eens binnenste buiten, dan zie je Geest, 

overal.’  ∞
 www.embryo.nl

 www.herfstcongres.nl

“Met alleen tellen en meten  
verliezen we de mens uit het oog”

HEEL DE MENS  HARTSLAG

In Nederland werken zo’n 120 antroposofische (huis)

artsen, tandartsen en specialisten. Veel van hen zijn 

aangesloten bij een antroposofisch gezondheidscen-

trum, waar verschillende antroposofische therapeuten 

en behandelaars werken. Zo’n gezondheidscentrum 

wordt vaak een therapeuticum genoemd. 

Zoek je een antroposofisch (huis)arts of therapeut bij 

jou in de buurt? Kijk dan in de database op 

aandachtvoorjoualsgeheel.nl
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Waarom dit onderzoek?

Astrid: ‘Zoals in veel antroposofische in-

stellingen voor mensen met beperkin-

gen, werken wij hier ook al vele jaren met 

de warmteondersteuning in de vorm van 

olie-inwrijvingen, (hand- en voeten) baden 

en warmtewikkels. In de kinderbesprekin-

gen begon het ons op te vallen dat we bij 

kinderen die opeens een bepaalde positieve 

ontwikkeling doormaakten, vaak veel met 

warmte hadden gedaan. Hierdoor ontstond 

de vraag: zouden we dat niet eens kunnen 

onderzoeken?’

Waarom neemt warmte zo’n belangrijke plaats 

in, in de antroposofische gezondheidszorg?

‘Binnen de antroposofische gezondheids-

zorg wordt gesproken over een zogenaamd  

‘warmteorganisme’, dat de warmteverdeling 

in de mens regelt. De kinderen die dagelijks 

naar Rozemarijn komen, zitten veelal in een 

rolstoel en zijn zowel zintuigelijk, lichamelijk 

als ook verstandelijk sterk beperkt. Daar-

naast geldt voor bijna al deze kinderen, net 

als voor een pasgeboren kindje, dat zij zich-

zelf niet goed warm kunnen houden. Warmte 

is een basisvoorwaarde voor alle andere le-

vensprocessen zoals de spijsvertering en an-

dere opname- en afscheidingsprocessen. Als 

je koud bent bevries je een beetje en kom je 

moeilijker in beweging. De kinderen die naar 

het kinderdagcentrum van Rozemarijn ko-

men hebben allemaal een beschadigd warm-

teorganisme, dat dagelijks onderhoud nodig 

heeft. Wij zien hier al heel lang dat warmte 

de kinderen de mogelijkheid geeft om meer 

in de wereld te komen, om mens te worden. 

Het verzorgen van het warmteorganisme 

geeft deze doelgroep echt een verbetering 

van de kwaliteit van hun bestaan.

Niet iedereen is gezegend met een goed werkend innerlijk kacheltje, 

dat als vanzelf het lichaam op temperatuur houdt. Astrid van Zon was 

tot eind 2015 directrice van Rozemarijn, dat onder andere bestaat uit 

een dagcentrum voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen in 

Haarlem. Uit ervaring weet zij dat deze kinderen vaak ijskoude ledema-

ten hebben. Zij weet ook dat het toevoegen van warmte van buitenaf, 

bijvoorbeeld in de vorm van olie-inwrijvingen of handen en voetenbad-

jes, deze kinderen essentiële stappen in hun ontwikkeling kan laten zet-

ten, ‘Uiterst kleine stapjes, die vanuit het perspectief van deze kinderen 

reuzenstappen zijn!’, vertelt Astrid in onderstaand interview. Zij en haar 

collega’s deden een onderzoek waarin zij hun jarenlange positieve erva-

ring met warmteondersteuning bevestigd zagen. Het onderzoek werd 

kort na publicatie ervan bekroond met de Han Nakken prijs. 

tekst | petra essink  

uit: stroom 1, 2015

beeld | raphaëlstichting,  

bewerkt 

Warmte vergt jaren    van groei
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“Als je het 
koud hebt, is 

het lastiger om 
je te openen 

voor de wereld 
om je heen”

HEEL DE MENS  WARMTE

Warmte vergt jaren    van groeigroei
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Warmte gaat ook over behaaglijkheid. Als je 

het koud hebt, voel je je niet prettig en dan 

is het lastiger om je te openen voor de we-

reld om je heen. Daarom zijn warmte en het 

bijbehorende gevoel van welbevinden basis-

voorwaarden om te kunnen leren. 

Je kunt natuurlijk meer dingen doen die in-

vloed hebben op de warmte, zoals aangepas-

te kleding of verwarmende voeding. Om het 

helder en duidelijk te houden hebben we ons 

in dit onderzoek gericht op het toevoegen 

van uitwendige warmte. 

Een ander niveau van warmte is de liefdevol-

le aandacht. Het verzorgen van menselijke 

warmte is minstens zo belangrijk, daarmee 

voeg je ook warmte toe. Dat deze intermen-

selijke warmte een grote rol speelt kun je bij 

deze kinderen heel goed ervaren, juist omdat 

ze in alle opzichten zo ontzettend afhankelijk 

van hun omgeving zijn.’

Kun je een korte omschrijving geven van het 

onderzoek?

‘Voor het onderzoek kozen wij drie kinderen, 

die allen een ‘ontwikkelingsperspectief’ had-

den van 24 maanden. Dat houdt in dat deze 

kinderen een ontwikkelingsniveau hebben 

van ten hoogste twee jaar. Deze kinderen 

kregen vrijwel dagelijks een warmteonder-

steuning. De begeleidsters die de behan-

delingen uitvoerden werden begeleid door 

onze antroposofisch verpleegkundige Anita 

Weerman. Zij is gespecialiseerd in uitwendi-

ge therapieën. Het geven van warmtebehan-

delingen vraagt een enorme zorgvuldigheid; 

als er een verkrampte hand is, pak je die op 

een andere manier dan wanneer je te ma-

ken heb met een ontspannen hand. En ook 

ritme heeft een belangrijke werking op de 

levensfuncties en daarom werden de behan-

delingen ritmisch, dat wil zeggen op een vast 

moment van de dag, gegeven. 

Het effect van de warmteondersteunen-

de behandelingen werd op twee manieren 

onderzocht. Allereerst door de huidtempe-

ratuur van het kind te meten in relatie tot 

de eigen temperatuur van de begeleidster. 

Om dat goed te kunnen doen, moet je eerst 

goed kunnen waarnemen hoe het met je ei-

gen temperatuur gesteld is. Het gaat erom 

met interesse waar te nemen wat er anders 

is bij de ander, terwijl je ondertussen voort-

durend jezelf waarneemt. Dat is best een 

opgave. In die zin is het geven van warmte-

ondersteuning een hele bewustwordingsweg 

voor de begeleiders. Daarnaast maten we de 

temperatuur van de huid ook met een huid-

computer. En ook werden bij één kind door 

de revalidatiearts en de fysiotherapeut de 

strekkingscapaciteit van de ledematen ge-

meten. Tevens werd gedurende de tijdsduur 

van het onderzoek gekeken naar de warmte-

verdeling over het lichaam, de huidskleur en 

de vitale functies. Warmte heeft ook een be-

langrijke functie bij de vertering, vandaar dat 

een andere belangrijke vraag die wij stelden 

was: hoe gaat het met de ontlasting?‘

Warmte maakt het verschil

‘De handen van Bart zijn verkrampt en koud. Zij zijn altijd tot 

vuisten gebald en daarmee dicht. De eerste tijd warmt de be-

geleidster zijn gebalde handen dagelijks in haar handpalmen; ze 

legt haar handen er als een kom omheen. Als hij hieraan gewend 

is, wrijft ze zijn armen en handen dagelijks voorzichtig in met een 

olie die verwarmend werkt. Op zijn gezicht verschijnt een zweem 

van een glimlach. Het inwrijven gebeurt iedere dag, lange tijd. Na 

maanden ontspannen de vuisten zich wat en langzaam gaan de 

handen een beetje open. Dan komt de dag dat de handen zo open 

zijn, dat er iets ingelegd kan worden. Nu kan er ook getast gaan 

worden. Er wordt begonnen met zachte voorwerpen. Na een aan-

tal keren gebeurt er iets met zijn mimiek. Zijn ogen tasten als het 

ware naar binnen toe; hij concentreert zich en zijn hand beweegt 

licht over het voorwerp. Ook Bart kan iets nieuws van de wereld 

gaan ervaren en leren.’ 
Uit de inleiding van Warmte vergt jaren van groei, 

Astrid van Zon, Raphaëlstichting, 2014.
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En wat zijn de bevindingen?

‘Hoewel de veranderingen niet voor alle 

kinderen gelijk zijn, stijgt gedurende het on-

derzoekstraject de lichaamstemperatuur bij 

iedereen. Daar waar de strekkingscapaciteit 

van de knieën en de armen is gemeten, is die 

na de behandeling van een warmtebad dui-

delijk verbeterd.

Uit de observaties komt naar voren, dat alle 

drie de kinderen in de loop van de behande-

ling meer ontspannen zijn en twee van de 

drie meer contact maken met hun omgeving. 

Een van hen kan haar handen beter openen. 

Twee kinderen laten duidelijk zien dat ze 

mensen en objecten in hun omgeving meer 

met hun ogen volgen. Een van de kinderen 

lacht meer, en huilt minder. Ze maakt meer 

geluid en heeft meer momenten van wakker-

heid. Een ander kind verliest zich minder in 

de buitenwereld. Verder hebben de kinderen 

minder last van obstipatie. En dat is heel 

mooi, als je weet dat veel van deze kinderen 

dagelijks laxeermiddelen moeten slikken. 

Iedereen kan leren. Dat is, bij alles wat wij 

hier doen op Rozemarijn, het onderliggende 

uitgangspunt. Het is niet gemakkelijk om bij 

de kinderen uit onze doelgroep waar te ne-

men waar hun ontwikkeling uit bestaat. Maar 

dat het met onze oppervlakkige beschou-

wing moeilijk is om die ontwikkeling te zien, 

betekent niet dat die er niet is! 

Ik ben heel blij dat wij met dit onderzoek een 

aantal positieve effecten van het ondersteu-

nen met warmte hebben kunnen laten zien. 

We denken na over een vervolgonderzoek, 

want hoe duidelijker datgene wat wij hier da-

gelijks zien gebeuren beschreven staat, hoe 

beter!’ 

Onderzoek ontvangt prijs

Het onderzoek Warmte vergt jaren van groei 

bleef niet lang onopgemerkt. Al een paar 

maanden na publicatie ontving het de zoge-

naamde Han Nakken prijs. De in 2010 over-

leden Han Nakken, een bevlogen orthopeda-

goog, heeft zich door zijn vele onderzoeken 

en publicaties sterk ingezet voor het verbe-

teren van de kwaliteit van leven van kinderen 

met ernstig meervoudige beperkingen. Het 

Research Centre on Profound and Multiple 

Disabilities, onderdeel van de afdeling Or-

thopedagogiek van de Faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen van de Rijks-

universiteit Groningen, looft iedere twee jaar 

de Han Nakken prijs uit voor de beste we-

tenschappelijke prestatie op het gebied van 

personen met zeer ernstig verstandelijke en 

meervoudige beperkingen.  ∞

Wie is Astrid van Zon?

Astrid van Zon studeerde pedagogie en 

theologie. Ze werkte vanaf haar achttien-

de in de antroposofische zorg. Vanaf haar 

drieëndertigste raakte ze betrokken bij 

het opzetten van nieuwe initiatieven op dit 

gebied, eerst in Zeist, later in Rotterdam 

en Haarlem. In Haarlem werd ze mede-op-

richtster en later directeur van Rozemarijn. Dit multifunctionele 

centrum op antroposofische grondslag biedt zowel dagbesteding 

als woon- en werkgelegenheid voor kinderen en (jong)volwassenen 

met verstandelijke of meervoudige beperkingen en/of psychiatri-

sche kwetsbaarheid. In 2016 werd zij directeur van de therapeuti-

sche leef-werkgemeenschap Urtica De Vijfsprong. 

HEEL DE MENS  WARMTE

“ Het verzorgen van 
menselijke warmte is 
minstens zo belangrijk, 
daarmee voeg je ook 
warmte toe”
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De keuze voor antroposofische gezondheidszorg 

Drijfveren
tekst | manon berendse 

uit: ita 2, 2018

beeld | alex loup, unsplash,  

bewerkt 

“Respect voor 
de natuur en zelf 

kunnen kiezen 
wordt door deze 

groep belangrijker 
gevonden”

Ze kent de onderzoeksartikelen die ze 

mailde ter voorbereiding vrijwel uit haar 

hoofd. Het is dan ook een boeiend onder-

werp: waarom kiezen mensen voor antro-

posofische gezondheidszorg? Al snel valt 

de term SF36: een favoriete gevalideerde 

vragenlijst die wetenschappers vaak inzet-

ten als ze de kwaliteit van leven van mensen 

willen meten. Evi Koster: ‘Via die lijst wordt 

gekeken naar het fysieke functioneren van 

iemand, naar beperkingen die hij ervaart 

door fysieke problemen, pijn, ervaren al-

gemene gezondheid, beperkingen door 

emotionele problemen, vitaliteit, ervaren 

geestelijke gezondheid en sociaal functio-

neren. Dat is op zich een mooi rijtje, maar 

toen we meer dan 1000 mensen vroegen 

naar hoe hun antroposofische behandeling 

heeft bij- gedragen aan hun kwaliteit van 

leven, vonden we nóg zeven gebieden. Dat 

zijn: actief kunnen bijdragen / autonomie, 

een bewuste innerlijke houding, goed geïn-

formeerd worden, de zorgrelatie, natuurlijk 

beter worden, rust / ontspanning, en bete-

kenisgeving.’

Bedding creëren

Mensen herkennen zich vast in deze begrip-

pen – ook als ze niet kiezen voor antropo-

sofische zorg. Wat is er zo nieuw aan vanuit 

wetenschappelijk oogpunt? ‘In de regulie-

re gezondheidszorg worden kwaliteit van 

leven en aspecten rondom het zorgproces 

meestal apart gemeten. Terwijl dit bij pa-

tiënten van antroposofische zorgverleners 
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vaak door elkaar loopt. Zo vinden veel men-

sen de relatie die ze hebben met hun arts 

of therapeut bijdragen aan hun kwaliteit 

van leven. Dat is nieuw. Maar het valt wel 

te verklaren. Als een arts oog heeft voor de 

mens als geheel, creëert hij een bedding 

waarin de patiënt zich gezien voelt. Dat 

draagt bij aan zijn autonomie en daarmee 

aan zijn kwaliteit van leven. Dit soort as-

pecten worden in onderzoek trouwens we-

reldwijd steeds belangrijker gevonden.’

Waardenonderzoek 

‘Vorig jaar hebben we alle Antroposana-le-

den via een vragenlijst gevraagd naar wat 

zij belangrijk vinden in hun leven. Ruim 800 

mensen hebben toen gereageerd, waarvoor 

dank! De uitkomsten hebben we vergeleken 

met de Nederlandse bevolking. Wat daar-

bij bijvoorbeeld opvalt, is dat respect voor 

de natuur en zelf kunnen kiezen door deze 

groep belangrijker gevonden wordt. Waar-

schijnlijk zijn deze waarden ook van invloed 

op de keuzes die je maakt als het aankomt 

op gezondheidszorg. Dan kun je denken 

aan het stimuleren van het zelfherstellend 

vermogen, het gebruik van natuurlijke mid-

delen en de wens om persoonlijke keuzes 

te kunnen maken als het gaat om je eigen 

behandeling. Als je het vanuit de menskun-

de bekijkt, gaat autonomie over je eigen 

wil om beter te worden en de weg die je 

kiest. Welke kant wil je op? Welke waarden 

zijn drijfveren voor je beslissingen? Een 

van mijn respondenten zei het krachtig: 

‘Je moet achter je ziekte gaan staan’. Vol-

gens mij is dat een wilsbesluit. Dus zowel 

op maatschappelijk niveau als individueel is 

de wil een belangrijke factor bij het vorm-

geven van de gezondheidszorg, en parallel, 

binnen je eigen ziekteproces.’  ∞

Evi Koster schreef een proefschrift over hoe antroposofische zorg wordt 

beleefd door patiënten. Gelukkig komt er in onderzoek naar gezond-

heidszorg steeds meer aandacht, ook internationaal, voor het perspec-

tief van de patiënt. Iets wat diep verankerd zit in de eigenheid van an-

troposofische gezondheidszorg.

HEEL DE MENS  DRIJFVEREN

Wie is Evi Koster?

Onderzoeker van het eerste uur bij het lectoraat AG, waar zij startte als afgestudeerd so-

ciaal geograaf en kunstzinnig therapeut. In 2019 promoveerde zij op haar onderzoek naar 

de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief. Momenteel werkt Evi onder andere aan 

onderzoek naar de beeldvormende bespreking. 

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG) 
aan de Hogeschool in Leiden verricht sinds 2008 praktijkonderzoek en helpt daarmee om 

de AG zorgpraktijk verder te ontwikkelen, deze wetenschappelijk te verantwoorden en er-

over te communiceren. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief via: 

hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg



Het therapeutisch helpen en 
begeleiden van autistische 
kinderen vraagt om een heel 

precieze en subtiele afstem-
ming. De ervaring heeft geleerd: 

alleen als ze zich veilig en geac-
cepteerd voelen lukt het hen om, 

soms verrassende, sprongetjes te ma-
ken in hun ontwikkeling. Bijna altijd onverwacht. 

Iedere therapie heeft zo zijn manier om die ‘finetuning’ tot 
stand te brengen. Muziektherapeut Anne Margreet Muller ver-
telt hoe zij autistische kinderen uitdagen stapjes te zetten in 
de voor hen uiterst ingewikkelde wereld van het intermense-
lijke contact.

tekst | kalle heesen  

uit: stroom 1, 2016

beeld | josep molina segal, 

 unsplash, bewerkt  

Muziek 
woont 

in de 
hemel
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HEEL DE MENS  AUTISME

‘Kinderen met autisme wonen nog een beetje daar’, 
muziektherapeut Anne Margreet Muller wijst om-
hoog, ‘de vraag die aan mij gesteld wordt als kin-
deren hier komen is of ik ze een beetje uit de hemel 
los kan peuteren en mee kan nemen naar de aarde.’

Muziektherapie is in het kindertherapeuticum één 

van de eerste behandelingen die een jong kind met 

autisme kan volgen. Dit wordt hier gegeven door 

muziektherapeut Anne Margreet Muller. Na jaren-

lang als docent op de vrije school te hebben ge-

werkt, startte zij in 2008 als muziektherapeut bij het 

Kindertherapeuticum in Zeist. Hoewel ze zowel de 

opleiding tot muziektherapeut als beeldend thera-

peut had gevolgd, was wat haar betreft de stap naar 

muziektherapie niet van tevoren gepland: ‘Sommige 

dingen gebeuren gewoon. Er werd opvolging gezocht 

en ik kende degene die hier werkte’.

Richting de aarde

Dat voor kinderen met autisme haar muziektherapie 

vaak de eerste behandeling is, is volgens Anne Mar-

greet niet gek: ‘Ook muziek woont in de hemel. Daar-

om zingen moeders altijd voor hun baby’s. Vooral 

voor kinderen met autisme is muziek ook op latere 

leeftijd nog hun ingang. Vanuit de muziek probeer ik 

ze dan langzaam mee te nemen richting de aarde.’

De reis die Anne Margreet en een kind samen ma-

ken, gaat niet via een vastgestelde route: ‘Ik heb 

heel wat plannen en ervaring in mijn rugzak, maar 

als een kind binnenkomt ga ik eerst op zoek naar zijn 

enthousiasme. Weet hij nog wat we de vorige keer 

hebben gedaan? Wat vond hij leuk? Meestal weten 

kinderen uiterst scherp wat ze nodig hebben. Wat ik 

doe is ze het vertrouwen geven dat ze dat inderdaad 

weten. Van daaruit ontstaan de dingen vanzelf. Ik 

zoek hoe ik ze meer in het luisteren kan krijgen, en 

hoe ik voorzichtig toch contact met ze kan maken.’

Hoe breed muziektherapie is, is nauwelijks te be-

schrijven. Naast dat het een ingang is om contact te 

maken, bevat muziek ritme. Omdat ritme een vorm 

is van tijd, kun je daarmee de verbinding maken 

met het etherische lichaam. Die verbinding maken 

is essentieel in de behandeling van autistische kin-

deren. Daarnaast heeft muziek de eigenschap dat 

een toon weg is nadat die gespeeld is. Of de toon 

‘goed’ of ‘fout’ was, is nooit meer te achterhalen. 

Dat geeft veel kinderen een gevoel van veiligheid. 

Ook de ‘eerlijkheid’ van een instrument – zoals jij 

speelt zal de toon worden – kan een veilig gevoel 

geven, maar dat heeft ook een andere kant: ‘Ook je 

lichaam is een instrument’, legt Anne Margreet uit, 

‘en vooral voor autistische kinderen kan dat nog 

wel eens een beetje eng zijn omdat ze niet verbon-

den zijn met hun lichaam. Op een snaarinstrument 

tokkelen is dan een eerste stap. Daarna kun je een 

lange streek maken. Dat levert een mooie volle toon 

op, maar daarvoor moet je wel durven ‘ademen’. Je 

moet je groot durven maken en je moet de ruimte 

durven innemen.’

Houvast

Muziek kan, naast therapeutisch, volgens Anne Mar-

greet, ook goed ingezet worden in het dagelijkse le-

ven van een kind. Niet alleen kunnen rituelen met 

muziek, zoals een liedje voor het slapen of het eten, 

kinderen veel houvast geven, ook overgangen tus-

sen bijvoorbeeld spelen en naar buiten gaan kunnen 

makkelijker gaan met muziek: ‘Een dwingende op-

dracht is voor een autistisch kind lastig. Vooral als 

hij net in zijn spel zit. Dan is muziek een handig hulp-

middel. Door een opdracht zingend te brengen: ‘we 

gaan nu lekker naar buiten, dus ruim je spulletjes maar 

op’, haak je aan bij de leefwereld van het kind, en 

geef je hem de ruimte om met je mee te bewegen.’

De meeste autistische kinderen die Anne Margreet 

ziet, zijn tussen de zes en dertien jaar oud. ‘Één keer-

tje had ik een kind van drie, maar dat was een uitzon-

dering’, vertelt ze. De muziektherapie wordt meestal 

in blokken van acht sessies gegeven. Dat is aan de 

ene kant omdat alle opvolgende therapieën ingepland 

moeten kunnen worden, maar dat is niet het enige: 

‘Je ziet dat er na acht sessies vaak ook echt een start 

is voor een nieuw begin. Ik ben erg blij als het de kin-

deren in die acht keer is gelukt om echt verbinding te 

maken met een instrument en om ook vertrouwen te 

krijgen in mij als speelmaatje. Dat is namelijk ook een 

vorm van verbinding maken. Van de ouders krijg je 

dan meestal terug dat er thuis meer rust en ontspan-

ning is.’ Hoewel ze al heel veel kinderen heeft gezien, 

blijft dat voor Anne Margreet bijzonder om terug te 

horen: ‘Zo’n halfuurtje spelen hier’, concludeert ze 

met een glimlach, ‘werkt dus toch wel flink door.’  ∞
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Geen 
koude

lotiondoekjes 

Maria Bom (1957) is antroposofisch kraamver-

zorgster en geeft les aan de Opleiding Natuur-

lijke Kraamzorg, die zij mede heeft opgericht. 

Maria vertelt over de praktijk van deze kraam-

zorg, waarmee ze inmiddels al bijna twintig jaar 

ervaring heeft.  

tekst | petra essink  

uit: stroom 3, 2016

beeld |  shutterstock, bewerkt  

en heidi arts

‘Toen mijn jongste kind tien jaar was, heb 

ik mij omgeschoold van secretaresse naar 

kraamverzorgster. Via de vrijeschool van 

mijn kinderen kwam ik in aanraking met 

antroposofie. Dat inspireerde mijn werk 

binnen de reguliere kraamzorg; ik ontwik-

kelde zo mijn eigen aanpak. Het besef dat 

ieder nieuwgeboren kindje een bewuste 

keuze voor deze moeder en deze vader 

heeft gemaakt, klinkt door in mijn hande-

len. Ouders voor wie ik kraamzorg verzorg, 

hoeven mijn overtuiging niet te delen, om 

toch mijn zorg als waardevol ervaren. Van 

kraamvrouwen kreeg ik destijds positieve 
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van natuurlijke materialen en doeken. Ik 

doe een trappelzakje aan voor het slapen-

gaan, waardoor een kindje zijn eigen been-

tjes en begrenzing kan voelen. Anderzijds 

gaat het bij omhulling om de omgeving, 

zoals rust rondom de wieg, en om hoe de 

mensen om hem heen zich gedragen. Zo 

praat ik bij de baby niet over ‘het nieuws’ 

bijvoorbeeld. Als een baby te weinig om-

huld wordt, vindt hij moeilijk rust in zichzelf 

en slaapt hij moeilijker in. Door omhulling 

en warmte geeft je een baby de kans zich 

zowel aan zijn eigen nieuwe lichamelijk-

heid als aan zijn ouders te binden. 

De kern van natuurlijke kraamzorg is per-

soonlijke aanacht. Ik zie moeder en kind 

als individuen en pas mijn zorg op hen aan. 

Dankzij de natuurlijke materialen en eer-

biedige verzorging kan de tastzin zich op-

timaal ontwikkelen. Daarmee geef je het 

kindje houvast, en help je het om hier op 

aarde aan te komen.’  ∞

Natuurlijke kraamzorg
is gebaseerd op het antropo-

sofisch mensbeeld en is op het 

moment zeer in trek, zowel bij 

aankomende ouders als bij 

kraamverzorgsters. Meer in-

formatie over het aanvragen 

van natuurlijke kraamzorg en 

opleidingsmogelijkheden vind 

je op natuurlijkekraamzorg.eu

HEEL DE MENS  NIEUW LEVEN

reacties, ze waren blij verrast dat ze bij 

mij naast vakkundige begeleiding ook een 

grondhouding ontmoetten, waarin ze ver-

trouwen en warmte ervoeren. 

Elf jaar geleden ben ik voor mezelf begon-

nen. Ik ga uit van het welzijn van het kind 

en probeer deze blikrichting bij de ouders 

bewust te maken. Als ouders vanuit hun 

baby leren kijken, wordt het gemakkelij-

ker om hem te geven wat hij nodig heeft 

en huilt een baby bijvoorbeeld minder. 

Extra aandacht voor warmtezorg, prikkel-

reductie en de verzorging met natuurlijke 

middelen zijn vaste elementen van mijn 

kraamzorg. Naast mijn eigen praktijk start-

te ik met workshops over babyverzorging, 

met daarin aandacht voor het belang van 

warmte. Vier jaar geleden lukte het de Op-

leiding Natuurlijke Kraamzorg te starten, 

waar kraamverzorgsters na hun reguliere 

opleiding een specialisatie kunnen doen. 

Nu werk ik maandelijks gemiddeld nog 

maar bij één gezin als kraamverzorgster, ik 

heb mijn handen vol aan de organisatie en 

lessen van de opleiding.

Het specifiek antroposofische van het werk 

komt tot uitdrukking in praktische hande-

lingen, zoals het verschonen. Dat doe ik 

met lauwwarm water in plaats van met 

koude lotiondoekjes, zodat ik de warmte 

van de baby verzorg. Een kind dat niet he-

lemaal goed warm is, is minder ontspan-

nen, en dan heb je meer kans op spugen, 

op buikkrampen en op een onrustige baby. 

Naast warmte heb ik veel aandacht voor 

‘omhulling’. Deze wordt voor de baby ener-

zijds verzorgd door bijvoorbeeld kleding 

maar verschonen 
met lauwwarm water
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Binnen mijn huid 
woon ik 
Leuk of niet, ouder worden gaat nu eenmaal samen met 

een afname van vitaliteit. De huid wordt minder elas-

tisch, en gevoeliger voor invloeden van buitenaf. De or-

ganen werken minder goed en alles beweegt langzamer. 

Hanne Post Uiterweer-van der Meulen werkt al jaren als 

verpleegkundige en uitwendig therapeut in verpleeg- en 

verzorgingshuizen: het Leendert Meeshuis in Bilthoven 

en Valckenbosch in Zeist. Hier wonen ouderen en chro-

nisch zieken in een beschermde woonomgeving. Haar 

werk bestaat onder meer uit het geven van inwrijvingen 

en baden met geneeskrachtige oliën. Een gesprek met 

Hanne over de zorg voor de ouder wordende mens. 

Hanne: ‘Bij oude mensen wordt alles vas-

ter. Niet alleen in het lijf,  maar ook in de 

levensgewoonten. Er is een tendens naar 

verharden. Toch hoeft het helemaal niet zo 

te zijn dat als je lichaam ouder wordt, je 

van binnen ook meegaat in die neergaan-

de beweging van verharding. De mentale 

kracht van ouderen kan, ook in ouder wor-

dende lichamen, onverminderd aanwezig 

zijn en voor innerlijke beweeglijkheid zor-

gen. 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.’

tekst i aad meijer  

uit: stroom 2, 2014

beeld i shutterstock,  

bewerkt
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Omhullende aandacht

Kun je een voorbeeld geven van hoe je te 

werk gaat? 

Hanne: ‘Oude mensen moeten veel achter 

zich laten. Ik krijg bijvoorbeeld te maken 

met iemand die zijn vertrouwde woonplek 

moet verlaten omdat zijn partner is overle-

den. 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 solumpak-

king geven. Met deze intensieve uitwendige 

behandeling geef ik extra omhulling mee. 

Het hele lichaam wrijf ik met ritmische be-

wegingen in met een speciale emulsie op 

basis van lavendel- en turfolie. Ik let op de 

lichaamswarmte, hoe die aanwezig is en kan 

veranderen. Turf is bekend om zijn afsluiten-

de, omhullende eigenschappen. Lavendel 

om zijn ontspannende 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 Hanne toepast, is de ritmische inwrijving. 

‘Dat is iets anders dan ritmische massage. Ik 

wrijf het lichaam in met een uitwendig me-

dicament. Het ritme waarmee dat gebeurt, 

werkt in op het zelfherstellend vermogen 

van het organisme. Dat ritme wisselt tussen 

intensief huidcontact maken en terughouden 

en waarnemen. Door deze afwisseling kom 

ik in een gesprek-zonder-woorden met mijn 

gesprekspartner. Ik stel vragen en luister 

naar de antwoorden. Deze innerlijke houding 

voorkomt dat ik mij helemaal wegschenk. 

Steeds keer ik terug op eigen grond.’

Licht 

‘Ouderen krijgen te maken met afscheid en 

rouw. Ook moeten ze leren omgaan met ziek-

te, pijn en handicaps. Zulke beproevingen 

kunnen de gezondheid ondergraven. Ik doe 

mensen in bad met een etherische olie van 

planten die lichtkrachten opwekken of vrijge-

ven. Neem het stralend-goudgele sint-jans-

kruid, 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. 

De plant zie ik duidelijk voor me, rechtop en 

stralend met zijn geperforeerde blaadjes en 

bloempjes. Dit licht 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. 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? 

Mee-bewegen

‘Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen 

bij tijden ‘wegschenkend’ zijn, maar ook be-

moederend en betuttelend. Als verzorgende 

moet ik zelf beweeglijk blijven. Goed blijven 

kijken en luisteren. Dan kan ik steeds de wie-

letjes vinden waar het om draait. Dus oefen 

ik om zelf niet vast te gaan zitten in patro-

nen. Want die kunnen in een verpleeg- en 

verzorgingshuis maar al te gauw om de hoek 

komen kijken. In een klimaat van al te strak-

ke routines kun je niet goed aansterken en in 

een proces van verandering komen. En dat is 

nu juist wat de verzorging wil bereiken.’

Help je ook mensen die stervende zijn? 

'Mij werd gevraagd een vrouw te helpen ont-

spannen. Zij was preterminaal, 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 behandeling aangaan? 

We besloten dat wel te doen. Een warm bad 

in goud-lavendel en rozenolie. Je zag haar li-

chaam 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: 

ontspannen is loslaten.’  ∞

HEEL DE MENS  OUDER WORDEN

“De mentale 
kracht van 

ouderen kan, 
ook in ouder 

wordende 
lichamen,  

onverminderd 
aanwezig 

zijn en voor 
innerlijke 

bewegelijkheid 
zorgen”
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Diabetes nodigt 
uit tot eigen 

strategie

'Ik’-versterkende oefeningen plus een ‘incarnerend di-

eet' - dat is de bijzondere aanpak van diabetes, die ken-

merkend is voor de antroposofische diëtetiek. Judy van 

den Berg, antroposofisch diëtist, werkzaam in een the-

rapeuticum in Leiden, ziet keer op keer dat met deze, 

altijd individueel afgestemde, therapie diabetespati-

enten enorm opknappen en in sommige gevallen zelfs 

volledig genezen van deze welvaartsziekte.

tekst | petra essink 

uit: stroom 4, 2016

beeld |  shutterstock, bewerkt 



Voor de lezer die niet precies weet wat di-

abetes is: er bestaan twee varianten van 

de ziekte. Diabetes type 1 openbaart zich 

meestal op jongere leeftijd en wordt over 

het algemeen in het ziekenhuis begeleid. 

Bij dit type maakt de alvleesklier (pancreas) 

geen of minimaal insuline aan, het is een 

auto-immuunziekte. Dat maakt de behan-

deling met insuline noodzakelijk.

Bij diabetes type 2 (veruit de grootste 

groep, ook wel ouderdomsdiabetes ge-

noemd) bestaat er een onvermogen om het 

bloedsuikerniveau binnen bepaalde marges 

te houden. De oorzaak hiervan is tweele-

dig: er is een verstoring van de alvleesklier, 

waardoor de insulineaanmaak ontregeld is. 

En daarnaast zijn grote groepen lichaams-

cellen ongevoelig geworden voor insuline 

(insulineresistentie), waardoor ze niet meer 

in staat zijn suiker op te nemen. Judy van 

den Berg behandelt met grote regelmaat 

patiënten die diabetes type 2 hebben. 

Oververmoeide alvleesklier

Over de oorzaak van diabetes type 2 ver-

telt Judy: ‘In de meeste gevallen is het 

tekort aan insuline het gevolg van een 

overvraagde alvleesklier, veroorzaakt door 

een overmatige koolhydraatconsumptie in 

combinatie met overgewicht. Met name 

snel opneembare koolhydraten (suiker, ver 

geraffineerde tarweproducten zoals koek-

jes en pasta) doen een groot beroep op de 

alvleesklier.’

Vanuit de antroposofie is bekend dat bij de 

koolhydraatvertering het astrale lichaam 

en het ‘ik’ (zie kader) een belangrijke taak 

hebben. Judy legt uit hoe dat zit: ‘Proces-

sen rondom de insulineproductie en suiker-

opname in de cellen worden gereguleerd 

door het ‘ik’. Een voorwaarde om die taak 

goed te kunnen volbrengen is dat je ‘ik’ en 

je astraallichaam voldoende zijn verbon-

“Om ‘vat te 
krijgen’ op 

diabetes, is het 
van belang het 
‘ik’ er weer bij 
te halen, zodat 
die ‘het beest’ 

kan gaan 
opvoeden”

HEEL DE MENS  DIABETES

Antroposofisch mensbeeld

In de antroposofie wordt een mensbeeld gebruikt, 

dat bestaat uit vier elkaar doordringende delen:

·  het fysieke lichaam, het dode, steenachtige in ons; 

·  het etherlichaam, het levende, plantaardige in ons;

·  het astraallichaam, het driftmatige, dierlijke in ons;

·   het ‘ik’, het eigenlijk menselijke, ons sturende,  

regisserende ‘orgaan’.
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den met de levensprocessen in je fysieke 

lichaam. Anders gezegd: dat je voldoende 

geïncarneerd bent. Wanneer mensen de ge-

woonte ontwikkelen zich, tegen hun natuur 

in, te overeten, kan het ‘ik’ zijn regulerende 

werk niet meer goed doen. Niet goed luis-

teren naar je lichaam en ook stress veroor-

zaken dan een terugtrekken van die grote 

ordeschepper, die stuurloos raakt. Met als 

gevolg: grote pieken en dalen in het bloeds-

uikergehalte. Zowel bij een te laag, als een 

te hoog bloedsuikergehalte, wordt je ‘ik’ als 

het ware uit je lichaam geknepen.’ 

De innerlijke saboteur

‘Als je ‘ik’ zich niet goed kan verbinden met 

processen in de stofwisseling, dan gaat het 

astrale lichaam (het ‘dierlijke’ in ons) een 

poging wagen dit wel te doen. Wat je ziet 

is dat het eetgedrag dan de neiging krijgt 

om driftmatig en impulsief van karakter te 

worden, bijvoorbeeld in de vorm van eet-

buien. In mijn consulten omschrijf ik dat 

gedrag als: ‘het beest is los’ of als ‘de in-

nerlijke saboteur is weer bezig’. De mees-

te cliënten begrijpen dan precies wat ik 

bedoel. Om ‘vat te krijgen’ op diabetes, is 

het van belang het ‘ik’ er weer bij te halen, 

zodat die ‘het beest’ kan gaan opvoeden. 

Met je ‘ik’ erbij, kun je bewustere keuzes 

maken, minder voortkomend uit alleen ‘de 

lusten’ en meer vanuit inzicht en werkelijke 

behoeften.’ 

Het ‘ik’ naar huis roepen

Één van mijn cliënten, een student, was 

in een jaar tijd 18 kilo aangekomen, om-

dat hij dagelijks werd geconfronteerd met 

eettentjes op stations. Zo’n man nodig ik 

uit om te werken aan vragen als: ‘hoe zien 

mijn innerlijke saboteurs eruit?’ en ‘wan-

neer komt bij mij dat dierlijke om de hoek 

kijken?’ Daartoe vraag ik zo iemand inner-

lijk terug te gaan naar zijn keuzemomenten 

op zo’n station. Om vervolgens zijn strate-

gie te bepalen voor de volgende confron-

tatie met die snacks. Ik laat mensen altijd 

zelf hun doelen en hun motivatie opschrij-

ven. En ik benadruk dat er op geen enkele 

manier sprake is van ‘eigen schuld dikke 

bult’. Het veranderen van voedingsgewoon-

ten is moeilijk. Je belandt onherroepelijk 

af en toe op een zijspoor. Dat is niet erg, 

ontsporen hoort erbij. Als je maar blijft zien 

dat het hoofdspoor er nog is en dat je daar 

altijd naar terug kunt keren. Ik verwoord 

deze ‘problematiek’ zo naar mijn cliënten: 

‘Sommige mensen hebben nu eenmaal als 

aanleg dat het astrale zich snel met de stof-

wisseling gaat bemoeien.’ De manier waar-

op je jezelf aanspreekt is ook van belang: 

zeg nooit: ‘ik mag dat koekje niet’, maar: ‘ik 

wil dat koekje niet’. In het werkwoord willen 

zit heel veel kracht.

Als mensen veel moeite hebben zichzelf op 

een zachtaardige manier bij de hand te ne-

men, zijn er een aantal hulpmiddelen van 

buitenaf. Soms vraag ik de arts om een ij-

zerpreparaat (antroposofische medicatie) 

voor te schrijven. IJzer geeft ‘ik’-kracht, 

want het ‘ik’ heeft het ijzer in het bloed no-

dig voor zijn werking. Ook adviseer ik ro-

zemarijnthee, omdat dit kruid je ‘ik’ ‘naar 

binnen’ trekt. Rozemarijnolie op de onder-

benen werkt ook. Stilstaan bij het eten, je 

afvragen of je iets echt wilt eten en heel 

bewust proeven, helpen ook om je ‘ik’ weer 

naar binnen te ‘lokken’. 

Dieet

‘Wat betreft het dieet dat ik adviseer maak 

ik dankbaar gebruik van de inzichten van in-

ternist Hanno Pijl. Hij schreef het boek met 

de titel Diabetes type 2? Maak jezelf beter. 

In zijn dieet, dat zich keer op keer bewijst 

als zijnde zeer geneeskrachtig, zie ik veel 

gelijkenissen met de antroposofische in-

zichten over diabetes. 

Het is een gefaseerd dieet: in de eerste fase 

is het zaak de overvraagde pancreas rust 

te geven en de verstorende metabole pro-

cessen om te keren. Daartoe beperk je de 

consumptie van snelle koolhydraten (suiker 

“Zeg nooit: 
‘ik mag dat 
koekje niet’, 
maar: ‘ik wil 
dat koekje 
niet’. In het  
werkwoord 
willen zit heel 
veel kracht”
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en tarwemeelproducten) tot een minimum. 

In plaats daarvan eet je, liefst plantaardige, 

ijzer- en eiwitrijke producten, zoals noten 

en bonen met daarbij veel groenten. Daar-

naast: volvette voedingsmiddelen. Ook in 

vlees zit veel ijzer, voor sommige mensen 

is af en toe een stukje vlees onmisbaar. Met 

een eiwit- en vetrijk menu trek je het ‘ik’ 

en het astrale samen naar binnen. In deze 

fase vallen mensen af en hierdoor wordt de 

insulineresistentie minder. Het afvallen ver-

sterkt hun wil en hun motivatie, en ze voe-

len zich vitaler. Een ander bijkomend effect 

is dat ze ‘wakkerder’ worden.

In de tweede fase introduceer ik de granen. 

Ik ben heel voorzichtig met tarwe, omdat de 

huidige tarwe extreem veredeld en te ver 

geraffineerd is. Veel tarweproducten vul-

len alleen en voeden ons niet meer. Tarwe 

vervangen door de veel minder veredelde 

spelt is een stap in de goede richting. Maar 

ook andere granen, rogge en haver adviseer 

ik. Daarnaast adviseer ik een haverkuur (zie 

kader). Om mensen hierin te ondersteunen 

help ik ze op weg met graanrecepten.

Dit dieet gaat, in overleg met de behande-

lend arts, hand in hand met het afbouwen 

van de gangbare diabetes-medicatie (met-

formine en SU-derivaten). Als antroposo-

fisch diëtist werk ik ook met smaken. In het 

geval van diabetes adviseer ik zure pro-

ducten om het astrale naar binnen te trek-

ken (zoals citroen, limoen en mosterd) en 

bittere producten om het ‘ik’ naar binnen 

te trekken (zoals witlof, grapefruit, bittere 

thee). Net als suiker ‘duwt’ een voeding met 

veel kunstmatig geur- en/of smaakstoffen 

het ik naar buiten, omdat het daaraan geen 

‘aangrijpingspunt’ kan vinden. Dus gaan 

voor ‘puur’, is een goed idee. Ten slotte kijk 

ik altijd hoe iemand in het leven staat: nie-

mand krijgt van mij hetzelfde advies.’  ∞

HEEL DE MENS  DIABETES

Wie is Judy van den Berg?

Judy van den Berg is diëtiste bij het an-

troposofisch therapeuticum in Leiden. 

Sinds 2009 is ze als antroposofisch dië-

tist gecertificeerd. De meerwaarde van 

de antroposofische manier van kijken is voor 

haar, ‘dat je door het antroposofische 

vierledige mensbeeld (zie kader) 

in staat bent holistischer én 

individueler te kijken naar 

mensen en hun stofwis-

selingsproblemen.’ Ze 

denkt door die baga-

ge veel meer in (le-

vens)processen en 

vermogens, en ziet 

meer aanknopings-

punten om voeding 

als geneesmiddel in 

te zetten.

Haverkuur 

De vanuit de antroposofie ontwikkelde haver-

kuur houdt in dat je twee dagen lang alleen maar 

haver eet als koolhydratenbron. Door de speciale 

vezels van haver worden koolhydraten langzaam vrij-

gemaakt en stijgt je bloedsuikerspiegel langzaam. Daar-

naast bevat haver veel kiezel (silicium, Si), en wordt daar-

om het lichtgraan genoemd; het draagt veel lichtkracht 

in zich. Haver is ook een relatief vet graan, waardoor 

het veel warmtekracht heeft. Het menselijke ‘ik’ gaat 

in die warmte- en lichtkrachten heel gemakkelijk 

mee naar binnen: eigenlijk is de haverkuur 

een ‘ik’-incarnatiekuur, die een diepe 

doorwerking heeft.
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Levens  energie

Toen Barbara Stout-Wallaart, kindercoach en moeder van twee schoolgaande 

kinderen, ontdekte dat het niet goed was met haar borsten, bleek ze een zeer 

agressieve vorm van borstkanker te hebben. Vanaf dat moment bevond ze 

zich in een medische achtbaan, hoewel ze wist dat ze zelf de regie wilde 

houden. Antroposofische medicatie met maretak heeft haar daarbij geholpen.  

‘Het ging allemaal heel snel. Binnen twee 

weken wist ik hoe ernstig de situatie was en 

ben ik ook meteen behandeld. Ik dacht: ‘Als 

ik maar gewoon meebeweeg, dan ga ik er 

soepeler doorheen.’ Dat voelde voor mij het 

meest natuurlijk. Met weerstand zou ik het 

mezelf alleen maar lastiger hebben gemaakt. 

Een van de heftigste dingen vond ik mijn haar 

verliezen. Het werd daardoor zo zichtbaar dat 

ik ziek was. Alle leven verdween eruit, overal 

lagen plukjes haar. Het voelde alsof een deel 

van mijn vrouwelijkheid me werd afgeno-

men.’ Dan laat ze een prachtige blonde pruik 

zien: ‘Vrouwelijkheid is heel belangrijk voor 

me. Zonder lange haren voel ik me niet me-

zelf. Ik heb ook altijd zorg besteed aan mijn 

uiterlijk. Die aandacht voor mezelf heeft me 

er wel doorheen gesleept.’

Wanneer ben je maretak gaan gebruiken?  

‘Mijn antroposofisch huisarts kwam er me-

teen mee en ik ben al begonnen voor mijn 

eerste chemokuur. Ik prik mezelf twee keer 

per week. Steeds in overleg met mijn huis-

arts, wanneer en welke dosis. Het is echt 

maatwerk.’

Wat doet het met je? ‘De chemokuren nemen 

de regie van je over, maar langs deze weg 

krijg ik de regie weer een beetje terug. Ma-

retak helpt mijn lichaam om zelf de genezing 

aan te gaan. Na het spuiten voel ik me eerst 

grieperig, maar na een dag of twee voel ik me 

steviger, alsof ik een zetje in mijn rug krijg. 

Door de chemo voel ik me vergiftigd en in een 

soort bel, afgesloten van de wereld. Maretak 

prikt die bel door en het voelt alsof het gif 

dan opgeruimd wordt. Het licht gaat weer 

aan. Ik kan mijn eigen kracht en levensener-

gie weer voelen.’

Heb je deze aanvullende behandeling ook 

besproken met je oncoloog? ‘Mijn oncoloog 

kende deze vorm van complementaire ge-

neeskunde niet, maar stond er open voor. Hij 

doet er verder niets mee. Wel was hij heel blij 

met de bloeduitslagen: ‘O, je hebt wel heel 

veel witte bloedlichaampjes!’ Zelf denk ik 

echt dat dat door de maretakinjecties komt.’

Heeft je ziekte je iets gebracht? ‘Dat ik ziek 

geworden ben, is niet voor niets. Het heeft me 

ook positieve dingen gebracht en de relatie 

met de mensen om me heen versterkt. Ik ben 

van mezelf een gever en vroeger gaf ik alleen 

maar. Nu heb ik geleerd om ook te vragen en 

te mogen ontvangen. Er zijn zoveel mensen 

die me geholpen hebben en ik kreeg hulp uit 

onverwachte hoeken. Echt fijn om verzorgd te 

worden wanneer je dat hard nodig hebt. Een 

grote uitdaging was wel om rust te vinden in 

het loslaten.’

tekst | evi koster 

uit: ita 1, 2019  

 beeld |  shutterstock, 

bewerkt
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Krijg je verder nog ondersteuning? ‘Nu 

alle reguliere behandelingen voorlopig 

achter de rug zijn, krijg ik uitwendige 

therapie (inwrijvingen met etherische 

olie die lichaamswarmte en welbevin-

den stimuleren - red.). Dat is zo heerlijk! 

Ik heb er behoefte aan om lief te zijn 

voor mijn lichaam. De aandacht, zorg-

vuldigheid en rust tijdens de behande-

ling brengen me bij mezelf. Ik voel dat 

het energie geeft, alsof er weer iets op 

gang gebracht wordt. En dat mijn le-

venskracht wordt aangesproken – dat 

helpt bij het verwerken van dit alles.’

Hoe is het nu met je? ‘Wisselend. Er 

zijn momenten dat ik veel kan en an-

dere dagen voelt mijn leven heel zwaar. 

Toch voel ik me over het algemeen on-

dersteund en gedragen en dat geeft 

vertrouwen. Vroeger was ik vrij on-

zichtbaar. Als ik terugkijk op afgelopen 

jaar en mezelf nu zie, ervaar ik hoeveel 

kracht er in mij zit. Ik zoek ook weer 

naar manieren om mijn eigen kracht 

voor anderen in te zetten. Ik heb meer 

vertrouwen gekregen in wat ik kan.’  ∞

Maretak 

De eigenschappen van de 

Maretak maken het een ty-

pisch geneesmiddel tegen 

kanker. Het bevat zowel 

celdodende stoffen als stof-

fen die de activiteit van het 

eigen immuunsysteem sti-

muleren. Het verbetert de 

doorbloeding en werkt ver-

zachtend op pijn. Het zorgt 

ervoor dat chemo-therapie, 

bestraling en operaties be-

ter worden verdragen en 

het werkt positief op de vi-

taliteit. Door zijn lichtkwa-

liteiten versterkt maretak 

je autonomie en stimuleert 

het licht en warmte in de 

mens. Hoog in de boom, in 

een bijna perfecte bolvorm, 

los van de aardse bodem 

is de plant sterk verbon-

den met de kosmos. Deze 

verbinding met kosmische 

krachten werkt genezend 

op de ontsporende aard 

van kanker.

HEEL DE MENS  LEVENSENERGIE
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Zo’n 250.000 Nederlanders kiezen voor 

antroposofische gezondheidszorg. Wij vin-

den het belangrijk dat deze zorg voor iedereen 

bereikbaar is en blijft. Al sinds 2004 doen we er 

daarom alles aan om antroposofische zorg een 

duidelijke plaats in de maatschappij te geven. We 

steunen bijvoorbeeld wetenschappelijk onder-

zoek naar antroposofische gezondheidszorg, en 

hebben contact met antroposofische zorgaanbie-

ders, platforms en fora. Maar ook met zorgverze-

keraars en de overheid. 

Ook willen we ervoor zorgen dat infor-

matie over antroposofische zorg toe-

gankelijk en bereikbaar is. Dat doen we 

onder meer door het organiseren van 

activiteiten en het uitgeven van ITA, ons 

ledenmagazine met toegankelijke en 

tegelijkertijd verdiepende artikelen. 

Help je mee om antroposofische ge-

zondheidszorg beschikbaar te houden? Voor 

€35,- per jaar ben je lid en draag je eraan bij dat 

onze stem als belangenbehartiger steeds na-

drukkelijker wordt. Ook krijg je korting bij work-

shops en activiteiten én ontvang je drie keer per 

jaar het ledenmagazine ITA.

#veerkracht

2020 | 01

Magazine voor gezondheidszorg 
geïnspireerd door antroposofie 
een uitgave van Antroposana

Meer informatie en aanmelden:

antroposana.nl/lid-worden

Help Antroposana  
om antroposofische zorg  
toegankelijk te houden 

Antroposana komt op voor de belangen van mensen die 

kiezen voor antroposofische gezondheidszorg.

Een vorm van gezondheidszorg waarin de visie op ziekte 

en gezondheid binnen de antroposofie leidend 

is, en die zich onderscheidt van de reguliere 

zorg door de aandacht voor het voorkomen 

en accepteren van ziekten, voor de mens 

als geheel en voor het zelfgenezend 

vermogen van het lichaam.
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& IK   Nadine Borst raakte op haar achttiende door een hernia volledig aan huis 

gebonden. Dit was psychisch zo confronterend dat ze hulp moest zoeken: “De 

psycholoog verwees me naar Nieuw Rijsenburg, een zorgboerderij, waar ik werkte 

en diverse groepstherapieën deed. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat ik 

nu veel meer zelf mijn leven kan leven, in plaats van dat ik door het leven geleefd 

word.” (Uit: Stroom 2015-3)

 
& IK   Judith Jansen bezocht met haar zoon Pepijn (foto) het antroposofisch kinder-

therapeuticum. Pepijn vertoonde vanaf ongeveer zijn tweede jaar een vertraagde 

taalontwikkeling en was vaak onrustig: “Een kind dat zich niet ontwikkelt volgens 

de algemeen geldende normen kan je als ouder behoorlijk onzeker maken. De ge-

sprekken in het therapeuticum en ook de holistische visie op de ontwikkeling van 

kinderen hebben ons vertrouwen gegeven in de weg die Pepijn gaat. Wij hebben 

leren zien wat voor kind hij is en wat hij van ons nodig heeft.” (Uit: Stroom 2013-3)

 
 & IK   José van den Berg werd door antroposofisch verpleegkundige Toke 

Bezuijen behandeld met goudzalf in de hartstreek: “Dat het mij ten deel valt 

in de goede handen te zijn van iemand die zo zorgvuldig en bekwaam zulke 

processen op gang weet te brengen, is iets waar ik nauwelijks woorden 

voor heb. Daarbij te ‘weten’ dat er ingrediënten worden gebruikt die de 

natuur ons geeft, aangeboden in een ruimte met zacht licht en heerlijke 

geuren, warme wikkels en dekens, is zo heilzaam en bevorderend geweest 

voor mijn gezondheid.” (Uit: Stroom 2012-4)

 
& IK   Jolanda Theunis over natuurvoedingskundige Marga Brusselers:   

“Marga heeft me veel geleerd over de groeiwijze van planten in relatie tot hun 

werking. Dat heeft me heel enthousiast gemaakt om nog bewuster met voeding 

om te gaan.” (Uit: Stroom 2016-4)

ANTROPOSOFISCHE GEZONDHEIDSZORG & IK

 

Meer informatie en aanmelden:

antroposana.nl/lid-worden

HEEL DE MENS  ERVARINGEN

& IK  Mede dankzij antroposofische therapievormen leerde Henk Schutte zijn  

bipolaire stoornis een beheersbare plaats in zijn leven te geven: ”Echt een bodem 

om op te staan voelde ik pas na jaren oefenen met de neven oefeningen. Met deze 

oefeningen kun je je vermogens van je denken, je voelen en je willen verdiepen en 

meer laten samenwerken.” (Uit: Stroom 2014-4)
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Deze tijd vraagt om een 
nieuw soort boeren. 
Zoals jij en ik.

Aandachtig - Antroposofi sch

info@tandartsborm.nl  Burgemeestersplein 13A  
026-3515648   6814 DM Arnhem  

www.tandartsborm.nl
Peter Borm       

Reguliere en antroposofi sche tandheelkunde.
Aanvullend antroposofi sch consult mogelijk.
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Academie
Antroposofische

Gezondheidszorg

Wil je je scholen 

in de antroposofi sche 

zorgvisie met aandacht 

voor de mens als geheel?

Volg dan de ‘interdisciplinaire 
basismodule’.
Kom naar de voorlichting en maak
kennis met de docenten.

Informatie en aanmelden:
www.academieag.nl

INSTITUUT
VOOR
BIOGRAFIEK

06 208 100 48

contact@biografi ek.nl   •   www.biografi ek.nl

biografiek

Zicht op je biografi e:
koers op vitaliteit

Opleidingen, cursussen, workshops 
en masterclass

Wij zijn de grootste ecologische woonwinkel 
(800m2) in Nederland. 

Onze bedden, matrassen en beddengoed zijn gemaakt van 100%         
natuurlijke materialen. Zoals bio katoen & wol, hennep, paardenhaar, 
massief hout, kokos en natuurlatex. 
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een boek waarin fundamentele  
verschillen toch tot vruchtbare   
samenwerken kunnen leiden.    
Paperback | 136 blz | € 14,50    
ISBN: 9789060388358  

Over de redding van de ziel:              
dit boek vat het levenslange streven van                        
Lievegoed samen: de integratie van         
antroposofie en maatschappij ten dienste 
van een betere wereld.                   
Paperback | 160 blz | € 16,50    
ISBN: 9789060388365  Uitgeverij Christofoor 

Postbus 234, 3700 AE Zeist,     
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Het goede doen in de 21e eeuw
Voordrachten voor jonge mensen in de VS, 
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Paperback | 112 blz | € 14,50   
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Zingeving en betekenis door Bernard Lievegoed
Pedagoog, psychiater, hoogleraar en organisatie-adviseur Bernard Lievegoed
(1905-1992) was een krachtige inspirator van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Zijn kracht lag in het nemen van initiatieven. Hij stond aan de basis van 
gehandicaptenzorg, organisatieontwikkeling en universitaire propedeuse voor 
studenten. Mensen inspireerde hij met zijn voordrachten. Zijn boeken vormen 
de neerslag hiervan met thema’s die onverminderd actueel zijn. 
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antroposofische gezondheidszorg. Het lid-
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met een periode van een jaar. Opzeggen 
kan schriftelijk tot 25 december vooraf-
gaand aan het jaar van opzegging: Antro-
posana, Boslaan 15, 3701 CH Zeist | info@
antroposana.nl
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Uitgaven naar aanleiding van de coronacrisis
www.uitgeverijcichorei.nl

De maatregelen als gevolg van 
de coronapandemie maken het 
onmogelijk om gezamenlijk de 
avondmaalsviering te houden 
of om ter communie te gaan. 
Daarom is besloten om de tekst 
van de O� erhandeling, die Rudolf 
Steiner oorspronkelijk aan de 
vrijescholen hee�  gegeven, nu aan 
eenieder beschikbaar te stellen.
Paperback, 29 blz.  € 9,00
ISBN 978 94 91748 96 7

In twee brieven als antwoord 
op vragen van de leden van de 
Lazarus-Johannes-groep in Berlijn 
gaat Judith von Halle in op talrijke 
aspecten van het coronavirus. 
Ze onderzoekt met name de 
spirituele oorzaken voor het 
ontstaan ervan en gaat in op de 
sociale consequenties van de 
pandemie.
Paperback, 146 blz.  € 12,00
ISBN 978 94 91748 98 1
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LEVENSKUNST
Beoefend op vier continenten  

in verschillende culturen

De genezende werking  
van de euritmie

Truus Geraets

Truus Geraets beschrijft 
tot in detail een rijke 
verscheidenheid aan 
voorbeelden van de 
grote therapeutische 
werkzaamheid van de 
euritmie.

Ringband, 186 pag.
Te bestellen op 
www.truusgeraets.nl
€ 37,50 (excl verz. kosten)
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Antroposofische zorg voor mensen met een beperking
Kijken naar wat goed gaat. Een ‘luisterende 

houding’. Aandacht voor ontwikkeling, 

kwaliteit, wensen en mogelijkheden van 

mensen. Wat voor beperking zij ook heb-

ben. Dát kenmerkt antroposofische zorg.

In het hele land zijn locaties waar je als 

begeleider aan de slag kunt.  Kijk op onze 

websites of

kom eens langs! 

Zorg met hoofd, hart en handen

Raphaëlstichting
Antroposofische zorg
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Ga nu naar 
www.weleda.nl/
apotheek om uw 
voorschrijfgenees-
middel te bestellen en 
voor een arts bij u in 
de buurt. Voor vragen 
kunt u bellen naar 
079 - 363 13 13 of 
mailen naar 
info@weleda.nl.

WILT 
U OOK 

ZORG OP 
MAAT?

DAT KAN MET 
DE NATUURLIJKE 

GENEESMIDDELEN 
VAN WELEDA.

Weleda. Puur natuur, net als jij.

Weleda kijkt op een holistische 
manier naar de mens, vanuit de 

gedachte dat elke mens een uniek 
individu is. Weleda produceert 

in Nederland meer dan 800 
verschillende geneesmiddelen 

volgens farmaceutische 
standaarden om dit voor u in 

passende gezondheidszorg om te 
zetten. De antroposofi sche huisarts 

benadert u op dezelfde wijze en 
maakt daarbij gebruik van Weleda’s 

doeltreff ende geneesmiddelen.
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