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Antroposofische therapieën/zorg vanuit het therapeuticum
tel. 085 – 2010138
Fysiotherapie
Mw. M. Henker
Mw. H.M. van Liemt
Mw. A.M. Miedema
Mw. A. Vloon
Dhr. M. Eijsberg

Vuurtonstraat 1
Vuurtonstraat 1
Vuurtonstraat 1
Praktijk Prinsen Bolwerk 12
Praktijk Prinsen Bolwerk 12

023-5762032
023-5762032
023-5762032
023-5313121
023-5313121

Euritmie
Mw. A. Kraakman

Praktijk Prinsen Bolwerk 12

015-2567002

Praktijk Prinsen Bolwerk 12

06-22183871
023-5283529 (17.30 - 18.30 uur)

Praktijk Prinsen Bolwerk 12

071-5226703

Kunstzinninge therapie
Mw. S. Pedrotti
Mw. P. van Steijn
Voedings- / Dieettherapie
Mw. M. Vlasveld

Eerstelijns Psychologen
Mw. H. Dekkers-Appel
Praktijk Prinsen Bolwerk 12
voor berichten:
voor aanmeldingen uitsluitend op dinsdagen
Hr. R. Kooy
Praktijk Prinsen Bolwerk 12
voor aanmeldingen: op di en wo
Mw. S. Janus
Verpleegkundige zorg / POH
Mw. L. van Santen (somatisch)
Mw. A. Prins (somatisch)
Mw. L. Vink (ouderen)
Mw. T. Nijenhuis (GGZ)
Mw. M. Becht (GGZ)

verwijzing via de huisarts
verwijzing via de huisarts
verwijzing via de huisarts
verwijzing via de huisarts
verwijzing via de huisarts

030-2291110 (beantwoorder)
06-51991034 (13.00 - 14.00 uur)
030-2316791 (8.15 - 8.45 uur)
06-42808524

06-41721088
06-41008659
06-53663478
06-41721536
06-18547620 (ma. / do. middag)

Overige Antroposofische therapieën / zorg in Haarlem
Antroposofische speltherapie
ʻt Wisselhuis
Heemsteedse Dreef 141
Biografisch Consulent
Mw. H. Drupsteen
Marnixstraat 90 zw.
Biografisch-kunstzinnige begeleiding
Mw. T. Bierens de Haan
Krullenlaan 3
Therapeutische werkgemeenschap
Borgstichting
Vuurtonstraat 1a
Bureau Ouder- en Kindzorg
(0-4 jaar)
Lorentzplein 30
Schildertherapie
Mw. A. Robadey
J. Haringstraat 3
Kunstzinnige therapie
Mw. S. Confino
Voorduinstraat 33
Mw. M. de Vries
Sparenbergstr. 50
Werk- / levensvragen
Mw. L. Pultrum
Heemsteedse Dreef 141

Heemstede

023-5450373

Haarlem

023-5262941

Bloemendaal

023-5257855

Haarlem

023-5310788

Haarlem

023-5517848

Haarlem

06-11134037

Haarlem
Haarlem

06-28247682
023-5279555

Heemstede

023-5450373

NIEUWS VAN DE KEERKRING
Voor u ligt de tweede én laatste Keerkringkrant van
dit jaar. Een aantal leden hebben zich al
opgegeven voor de digitale nieuwsbrief, die wij
zullen verzenden als er actueel nieuws is. Wilt u
deze ontvangen, dan graag uw mailadres, naam én
adres mailen naar keerkring@antroposana.nl of
op www.antroposana.nl inloggen en uw mailadres
zelf invoeren. Antroposana en de plaatselijke
afdelingen, in dit geval De Keerkring, werken
voortaan met één gezamenlijk adressenbestand.
Leden van wie het mailadres bekend is, ontvangen
automatisch de nieuwsbrief.
Het verslag van de ledenavond van 22 april vindt u
in verkorte versie op deze bladzijde, het uitgebreide
verslag
staat
op
onze
website
www.dekeerkring.info.
Op 9 juni j.l. hadden wij een overleg met de
Werkgemeenschap van het Therapeuticum. Wat
een mooi vooruitzicht is de komst van het
Antroposofisch
Centrum!
De
naam
'Patiëntenvereniging De Keerkring' kwam aan de
orde, niet echt uitnodigend om van een
'patiëntenvereniging' lid te worden. Ook bij
Antroposana zijn ze bezig met een andere
naamgeving. Dus, als iemand een goede suggestie
heeft, welkom! Antroposana maakt zich hard voor
de verkrijgbaarheid van antroposofische medicatie,
erg belangrijk, omdat medicatie die in Nederland
niet
geregistreerd
staat,
in
feite
niet
voorgeschreven mag worden. Hoe meer leden
Antroposana heeft, des te sterker staan wij t.o.v.
overheid en zorgverzekeringen. Een voordeel van
lidmaatschap van De Keerkring is ook het
Solidariteitsfonds.
Het huidige bestuur is zeer gemotiveerd om deze
bovengenoemde punten te ondersteunen, maar
Liesbeth Schouten en Henk Stots zetten zich nu
bijna elf jaar in voor De Keerkring en willen heel
graag hun functie overdragen (daarnaast is volgens
de statuten de maximale termijn 9 jaar).
Liesbeth zit in het bestuur van De Keerkring als
contactpersoon naar het Solidariteitsfonds én is
penningmeester van het Solidariteitsfonds. De
functie kan ook in tweeën worden gesplitst: één
persoon neemt plaats in het bestuur van De
Keerkring én in het Solidariteitsfonds, en een
andere persoon wordt penningmeester van het
Solidariteitsfonds.
Lusanne
Hogeweg
zou
aanvankelijk
de
penningmeester-functie
van
De
Keerkring
overnemen, zij houdt het nu (wegens het opzetten
van een eigen bedrijf) bij de functies bestuurslid en
redactie. Het is erg fijn dat Henk Stots tijdelijk het
penningmeesterschap heeft voortgezet, maar daar
komt nu ook een eind aan. En niet onbelangrijk: we
hebben al anderhalf jaar geen voorzitter! De taak
van voorzitter wordt nu opgevangen door een

collegiaal bestuur en dat gaat prima. Maar het
bestuur van De Keerkring en het Solidariteitsfonds
kunnen allebei echt niet zonder penningmeester!
Dus we zoeken dringend penningmeesters!
Wil je meer informatie of draag je de
antroposofische gezondheidszorg in Haarlem een
warm hart toe? Neem dan contact op met één van
de bestuursleden.
Een mooie nazomer toegewenst en een hartelijke
groet van Liesbeth Schouten, Lusanne Hogeweg,
Henk Stots en Hilda Rijkmans.

LEZING, MET PROEVERIJ!
“Puur gezonde voeding
zelfgenezend vermogen”

ondersteunt

het

De centrale vraag is: wat is eigenlijk gezonde
voeding? Goede voeding draagt bij aan een goed
werkend immuunsysteem, beschermt tegen ziekte
en ondersteunt het zelfgenezend vermogen in de
mens.
Hoe ziet die voeding er uit, er zijn de laatste jaren
zoveel geboden en verboden, hoe weet je nog wat
goed eten is? En wat te doen als je die gezonde
levensmiddelen niet lekker vindt of te duur? Hoe
kan je nog genieten van het eten? Deze lezing gaat
over lekker, gezond en betaalbaar eten.
Daarbij hoort natuurlijk ook een kleine proeverij...
Diëtiste Margje Vlasveld is verbonden aan het
Therapeuticum Haarlem, Mariette Boersema is
diëtiste in opleiding.
Datum: donderdag 24 september, van 20.00 uur tot
uiterlijk 22.00 uur
Locatie: Prinsen Bolwerk 12 in Haarlem
Kosten: € 5 voor leden van de Keerkring en
€ 7,50 voor niet-leden, inclusief de proeverij.
Introducees zijn van harte welkom.
Aanmelden verplicht ivm de hapjes bij Hilda
Rijkmans op keerkring@antroposana.nl.

SAMENVATTING ALGEMENE
LEDENVERGADERING VAN DE
KEERKRING op 22 april 2015
Aanwezig: bestuur, kascommissie, drie leden.
Notulen ALV van 15 oktober 2014
Wat betreft creatieve oplossingen voor de hoge
kosten voor de Keerkring, die vooral het drukken en
per post versturen van de Keerkringkrant betreffen,
worden nog een paar ideeën geopperd. De krant
alleen digitaal versturen vindt men geen goed idee.
De therapeuten die in de krant worden genoemd,
laten meebetalen, wel.

Verslag Kascommissie
Ton de Vries en Martien Luijcks hebben de
financiële jaarstukken beoordeeld en geven de
penningmeester hiervoor een compliment. Zij
adviseren uit te blijven zien naar verhogen van de
inkomsten.
De
penningmeester
wordt
gedechargeerd. Er worden tips gegeven om meer
inkomsten te genereren, zoals een leenvergoeding
heffen voor de bibliotheek (zoals gebeurt bij de
bibliotheek van de Antroposofische Vereniging) en
mensen
laten
betalen
om
de
papieren
Keerkringkrant te ontvangen.
Solidariteitsfonds
Er is een overzicht gemaakt van inkomsten en
uitgaven van het fonds, waaruit onder meer blijkt
dat in 2014 de meeste aanvragen zijn gedaan voor
medicijnen. Dit als gevolg van het veelal verdwijnen
van vergoeding uit de zorgverzekering.
Rondvraag
Bibliotheek: Volgens verwachting gaan in de
nieuwbouw de bibliotheek van de Keerkring en die
van de Antroposofische Vereniging samen. Wat
voor gevolgen heeft dit? Er zijn tussen beide
namelijk verschillen.
Wat vindt u belangrijk voor de Keerkring om
zich voor in te zetten?
De Keerkring is destijds ontstaan als een fonds en
is geleidelijk uitgegroeid tot meer. In het verleden
werden vaker lezingen gehouden waar veel
mensen naartoe kwamen. De laatste jaren echter
was het aantal bezoekers zo laag dat is besloten
tot opheffing van de themagroep.
Is het een idee om een enquête te houden onder
de leden? Dit is heel veel werk en erg duur om per
post te versturen.
De landelijke vereniging Antroposana en de rol van
de Keerkring daarin moeten behouden blijven.
Het Solidariteitsfonds is en blijft belangrijk.
De Keerkringkrant is een belangrijk middel voor de
communicatie met de leden en moet ook blijven.
Op de hoogte gehouden worden van de nieuwbouw
vindt men prettig.
Tip: Gebruik digitale mogelijkheden om snel te
communiceren, zoals een elektronische nieuwsbrief
en Facebook. Misschien een vraagbaakfunctie
creëren? Meer gebruik maken van de website?
De aanwezige leden moedigen het bestuur aan om
door te gaan: blijven communiceren, vraag om wat
je nodig hebt en geef aan wat je wilt.

AFSCHEID TRUDY VEEKEN VAN
DE REDACTIE
Trudy Veeken heeft onlangs de redactie van deze
krant aan ons overgedragen en wij zijn haar enorm
dankbaar voor al wat zij in de afgelopen 25 jaar

voor de Keerkring heeft betekend! Wij bieden haar
namens de Keerkring een cadeaubon aan en
interviewen haar over haar ervaringen.
Een terugblik op 25 jaren
Op zoek naar een homeopathische arts voor één
van haar kinderen kwam Trudy, op aanraden van
een kennis, bij dokter Laceulle terecht. Alleen,
dokter Laceulle was geen homeopathisch arts, hij
werkt(e) vanuit de antroposofische geneeskunde.
Trudy had in het consultatiegesprek echter het
gevoel, dat zij hier op de goede plek zat. De
samenhang van lichaam, ziel en geest sprak haar
erg aan en het hele gezin is overgestapt naar de
antroposofische huisarts.
Tijdens een bijeenkomst voor alle nieuwe patiënten
van het Therapeuticum bood Trudy De Keerkring
haar diensten aan, maar gaf aan, 'Ik ben geen
bestuursmens'. Het begon met allerlei hand- en
spandiensten zoals enveloppen plakken, koffie en
thee zetten op thema-avonden enz. Enige tijd later
zat Trudy toch in het bestuur (1990). Naast deze
functies was Trudy soms ook actief binnen
bepaalde werkgroepen. Na een tijdje was er
behoefte aan versterking in de redactie. Tim
Hoogland, die dit altijd deed, ging zich verdiepen in
het
penningmeesterschap
en
Eveline
Schoondergang nam het over. Trudy verzorgde
vaak de illustraties, zoals een tekening van het
therapeuticum Bolwerk en het logo van De
Keerkring. Toen Eveline ging verhuizen, vond
Trudy het wel een uitdaging om haar taak over te
nemen.
Tim Hoogland leerde haar wegwijs te worden in de
digitale wereld. Het aanleveren van de kopij is
ondertussen wel veranderd, in het begin gebeurde
dit via floppy's en briefjes in de brievenbus.
In het jaar 2004 kwam er een nieuw bestuur. Trudy
zou hierin niet meer functioneren, maar zou met
Anneke Stout de redactie blijven doen tot iemand
het over zou nemen. Toen Anneke er in 2007 mee
stopte, was er nog steeds niemand die het kon of
wilde overnemen.
Nu, ruim 10 jaar later, is het dan zover! Trudy heeft
het redactiewerk altijd met veel plezier gedaan. Een
dubbel gevoel geeft dit vertrek haar na al deze
jaren wel. Aan de ene kant is niet gelukt wat ze
eigenlijk zou willen: De Keerkring bloeit niet echt.
Je komt er niet achter wat er bij de mensen leeft.
Aan de andere kant, al doe je het maar voor één of
twee mensen, het is altijd de moeite waard.
Bovendien, De Keerkring is er nog altijd!
Na een terugblik op het voeren van de redactie van
de Keerkringkrant krijgen we nu te horen hoe Trudy
zo enthousiast is geworden voor de antroposofie:
Toen zijzelf een keer behoorlijk ziek werd, kreeg zij
de suggestie om het boek te lezen 'De zin van

ziekzijn' van Thorwald Dethlefsen. Op zoek in de
bibliotheek viel haar oog op 'De werkelijkheid
waarin wij leven' van W. Zeylmans van
Emmichoven. Trudy las afwisselend in deze nietalledaagse kost en raakte geïnspireerd. De weg
naar de bibliotheek op het Bolwerk was gevonden.
Andere boeken volgden, zoals 'Mens op de
drempel' en 'De levensloop van de mens' van
Bernard Lievegoed en vele boeken van Rudolf
Steiner. In 'De nieuwe mens' van M. Nicoll vond
Trudy een overeenkomst tussen de antroposofie en
haar geloof.
Trudy voelt zich aangesproken door Rudolf Steiner,
zij ervaart zijn inzichten als groots en grandioos, al
onderzoekende begin je te herkennen. Je gaat naar
de dokter omdat je ziek bent, maar je bent niet
zomaar ziek.... Het gaat om de mens in wording,
inzicht in goed en kwaad, wat voor de één goed is,
is voor een ander niet goed, we moeten ons meer
bewust worden......
Trudy verdiepte zich in de weekspreuken en stuitte
in de bibliotheek van het Floraplein op een boek
van Johan Theissen uit 1981: 'Het Ritmische
samenspel van mensenziel en wereldwijdten in
Rudolf Steiners weekspreuken.' Een enorm
enthousiast en bevlogen verhaal over de
weekspreuken, de werking en samenhang van de
spreuken in het licht van de seizoenen, de
sterrenbeelden, de planeten en de vier
aartsengelen. In de Keerkringkrant van december
2013 (terug te vinden op onze website) heeft
Maarten
Gast
haar
over
dit
onderwerp
geïnterviewd. Na bestudering, doorleving en
verdieping is Trudy bezig om deze materie in kaart
te brengen en toegankelijker te maken, want de
weekspreuken zijn echte parels. Daar gaan we vast
en zeker nog meer over horen en lezen!
Lusanne en Hilda

AFSCHEIDSRECEPTIE HUISARTS
MARIJKE VAN DER VEEN
Na 26 jaar als huisarts werkzaam te zijn geweest
op het Therapeuticum Prinsen Bolwerk nam
Marijke van der Veen op 6 juni jl afscheid. Zij had
haar patiënten uitgenodigd voor een afscheidsreceptie, waar patiënten meteen kennis konden
maken met haar opvolgster Marion van Bree. De
receptie was druk bezocht. Velen wilden hun
huisarts bedanken voor haar goede zorg al die
jaren. Het werd een ware bloemenzee op de zolder
van het Therapeuticum!
Namens De Keerkring hebben wij Marijke van der
Veen onze hartelijke dank voor al die jaren en een
cadeaubon aangeboden. En natuurlijk de beste
wensen voor haar toekomst.
Hilda

Afscheid
door Marijke van der Veen
Op 6 juni op een stralende zaterdagmiddag heb ik
van veel mensen uit de praktijk afscheid kunnen
nemen. Het was een heel hartelijke middag en ik
voelde me erg rijk met alle dankbetuigingen.
Zo terugkijkend is er in die 26 jaar heel veel
gebeurd
in
de
huisartsenzorg
!
In het begin werkte ik met een papieren dossier;
het was een rustige tijd, waarin de moderne media
geen rol speelden. In de jaren 90 werden in de
maatschappij duidelijk de schroeven aangedraaid;
prestatie-eisen en tijdsdruk werden steeds
belangrijker; iedereen moest in de versnelling.
Aanvankelijk was dit in de huisartsenpraktijk minder
zichtbaar, maar geleidelijk werden de protocollen
en de zgn standaarden voor behandeling voor
bepaalde ziekten/aandoeningen steeds meer de
algemene norm. Voor een antroposofische praktijk
een lastige kwestie, waarbij toch ook steeds een
(innerlijke) verantwoording moest worden afgelegd,
bij afwijken van de
gangbare reguliere zorg.
Ziektenbeelden
waarbij eerst een afwachtend
beleid de norm was, werden plotseling
spoedeisend. Interessant is daarbij ook de
verzakelijking
die
opgetreden
is:
specialistenbrieven uit de jaren 70/80 hebben een
geheel ander karakter dan die wij nu te lezen
krijgen. In 2005, ”aan de late kant”, kregen wij op
het Bolwerk de computer op het bureau en werden
de medische gegevens digitaal vastgelegd. Mede
hierdoor werd het computerprogramma steeds
uitgebreider en moesten er steeds meer gegevens
in protocollen ingevuld worden. Ook steeds meer
organisaties zijn betrokken geraakt bij de
organisatie van de huisartsenpraktijk; mijn
opvolgster Marion van Bree heeft het er druk mee !
In de praktijken op het Prinsen Bolwerk zijn ook
duidelijke ontwikkelingen geweest; geleidelijk is het
aantal therapeuten uitgebreid; er kwamen twee
psychologen, later ook een diëtiste en in 2004 een
praktijkverpleekundige.
Deze
praktijkverpleegkundigen (POH = praktijk ondersteuning
huisartsen) - er kwamen er steeds meer - zijn van
grote waarde gebleken; op dit moment zijn er vijf

mensen die parttime in dienst zijn van de
huisartsen, waarbij er
drie zich richten op
lichamelijke
kwalen
(somatiek)
en
twee
verpleegkundigen die mensen met psychische
problemen ondersteunen (GGZ).
Hun
aanwezigheid maakte het mogelijk om de
antroposofische zorg zo uit te bouwen dat olieinwrijvingen (de zgn “pakkingen”) en andere
uitwendige therapieën gegeven kunnen worden.
Dat is een groot goed. Een minder gelukkig thema
zijn de antroposofische medicatie mogelijkheden.
Geleidelijk zag ik deze afgebouwd worden; het
arsenaal werd beduidend kleiner en de injecties
werden niet meer vergoed, later waren ze ook niet
meer leverbaar in Nederland. Samen met het
economisch klimaat in Nederland (en Europa)
betekende dit voor mij, dat de vanzelfsprekendheid
om antroposofische medicatie voor te schrijven
verdween en dat telkens weer een afweging
gemaakt moest worden, kritisch gekeken moest
worden: wat kan er wel en wat niet.
Over niet al te lange tijd zal een nieuwe fase
ingaan, waarin alle vier antroposofische praktijken
onder een dak komen (een al heel lang
gekoesterde wens), samen met de antroposofische
vereniging Haarlem. In de aanloop hiervan zal mijn
opvolgster mede het gezicht bepalen van de
antroposofische zorg in Haarlem en ik verwacht dat
de samenwerking met de artsen onderling en de
samenwerking met de antroposofische vereniging
een wederzijds stimulerende en bevruchtende zal
zijn. Het ga u goed !
Marijke van der Veen

kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Naast
de reguliere geneeskunde is de antroposofische
geneeskunde een belangrijke inspiratiebron voor
mij. Hierbij citeer ik Ita Wegman, een van de
grondleggers
van
de
antroposofische
geneeskunde: “Om een genezingsproces tot een
goed einde te brengen, zijn bewuste nieuwe daden
van mens tot mens nodig.” Helaas botst dit ideaal
wel eens met de beperkte tijd voor een consult: 10
minuten….;)
Mijn werkleven? Ik heb van 1992 tot 2002 als
antroposofisch huisarts in Amsterdam gewerkt.
Mijn pad ging vervolgens noordelijk. In Tuitjenhorn
(Midgard) werkte ik als arts voor mensen met een
verstandelijke beperking en daarna in Alkmaar
(Queeste) als arts in de psychiatrie (kinderen,
jeugdigen en volwassenen). Ook had ik een
consultatieve
praktijk
voor
antroposofische
geneeskunde in Zaandam. Daarnaast gaf ik les en
kwam ik op Vrije Scholen om samen te werken met
de leerkrachten. Ik heb dus veel verschillende
dingen gedaan om vervolgens te besluiten weer
huisarts te worden. Na een herintreders-traject ben
ik nu weer huisarts. En dat op deze mooie plek in
dit therapeuticum met een lange traditie. In
Amsterdam werkte ik destijds samen met
patiëntenvereniging Hesperis. Ik vind het heel fijn
dat er ook hier een patiëntenvereniging is. Wellicht
ontmoet ik u tijdens een activiteit van de Keerkring.

NIEUWS VAN ANTROPOSOFISCH
CONSULTATIEBUREAU
OUDEREN KINDZORG
Kraamzorg
In Haarlem krijgen we regelmatig de vraag of er
ook een antroposofisch georiënteerde kraamverzorgende is. Helaas zijn die in de regio Haarlem
niet bekend bij ons. In Amsterdam werken twee
kraamverzorgenden die in voorkomend geval ook
kraamzorg kunnen bieden in Haarlem. Op de
website van Natuurlijke Kraamzorg vindt u de
adressen: www.natuurlijkekraamzorg.eu.
Voor kraamverzorgenden die verdieping in hun
werk willen is op bovenstaande website informatie
te vinden over de opleiding tot natuurlijk
kraamverzorgende. Er is veel belangstelling voor;
de opleiding zit vol voor het aankomende jaar.

MARION VAN BREE, HUISARTS,
STELT ZICH VOOR
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is
Marion van Bree. Per 1 juli mocht ik de
huisartsenpraktijk van dokter Van der Veen
overnemen. Daar ben ik heel blij mee.
Waar zal ik beginnen? Als huisarts vind ik het fijn
om mensen te kunnen helpen en soms ook te

Academie voor ouders, Haarlem
De Academie voor Ouders biedt cursussen voor
vaders, moeders, leerkrachten en alle andere
opvoeders. Cursussen die inzichten en inspiratie
geven ter ondersteuning van de taak als opvoeder
en bij het vormgeven aan het ouderschap.
Antroposofie is een belangrijke inspiratiebron. In
een tijd van steeds verdergaande individualisering
zijn het gesprek en de uitwisseling belangrijke
onderdelen van deze cursussen.

Het studiemateriaal is veelzijdig, verdiepend en
gevarieerd. Het beoefenen van verschillende
kunstvormen is een vast onderdeel. Op 26
september 2015 start weer een cursusjaar van de
Academie voor ouders in Haarlem.
Inschrijven is nog mogelijk tot 12 september!
De jaarcursus Haarlem richt zich op ouders/
verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
Thema voor 2015-2016: Ouderschap, met deelthemaʼs, op 6 zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur
met oa. lezingen door Jan Alfrink, Marianne de
Nooij, Edmond Schoorel en Jacques Meulman, en
kunstzinnige werkgroepen.
Locatie: Vrije School Kennemerland,
Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem
Kosten: 295 euro voor 6 bijeenkomsten
Verdere info vindt u op www.academie-voorouders.nl, bij vragen kunt u ook mailen met
avohaarlem@gmail.com. U kunt zich aanmelden
via het inschrijvingsformulier op de website.
Rineke Boerwinkel, jeugdarts en Akke Prins,
verpleegkundige

CENTRUM VOOR ANTROPOSOFIE
FLORAPLEIN 27 HAARLEM
www.antroposofiehaarlem.nl en 023 5324823. Alle
bijeenkomsten Floraplein 27 in Haarlem, tenzij
anders vermeld.
Openingstijden (winkel en de bibliotheek)
MA
14:00 – 16:30 uur
DI
10:00 – 12:30 uur
WO
14:00 – 16:30 uur
DO
10:00 – 12:30 uur
VR
14:00 – 16:30 uur
Gesloten: 24 december 2015 t/m 3 januari 2016
Opgeven voor alle lezingen en workshops: via
www.antroposofiehaarlem.nl of bij Liesbeth van
Beek 023 5322632.
JAARTHEMA
DE BLIK NAAR BINNEN,
DE BLIK NAAR BUITEN

We leven in een tijd die vaak als woelig en hectisch
wordt ervaren, een tijd die veel van mensen vraagt
in werk, gezin en het sociale leven.
In zoʼn tijd zou je extra waakzaam moeten zijn om
toe te komen aan vragen over wat er leeft in jezelf,
over de koers van je leven en hoe je je verder zou
willen ontwikkelen.
Deze “blik naar binnen” is een eerste thema van
het herfstprogramma.
Voor de “blik naar buiten”, een tweede thema, is er
aandacht voor een spirituele kijk op het conflict
Oekraïne/ Rusland, voor de gestorvenen, voor het
beleven van kunst en voor de Kersttijd.

PROGRAMMA HERFST 2015
Basisoefeningen (Nebenübungen)
workshop door Alexander Smit
Hoe het concentratievermogen, de wilskracht en de
diepte van het gevoelsleven te versterken.
MA. 21 sept., 12 okt., 9 en 30 nov. en 14 dec. van
20.00 – 21.30 uur €75 Opgave verplicht
De kunst van het spreken
workshop door Caroline Bruggemans
Hoe de expressiemogelijkheden van onze stem te
verkennen en verder te scholen.
DO. 1, 8, 15 okt. van 20.00 – 21.30 uur €45
Opgave verplicht
Michaëlskrachten in jouw leven
workshop door Paula Boon
Wat zijn Michaëlskrachten? Waar en hoe heb je die
ervaren? Wat betekenen ze voor jou?
ZA. 3 okt. 10.00 – 15.00 uur €30 Opgave verplicht
Oekraïne, Rusland en de toekomst
lezing door Loek Dullaart,
De spirituele achtergronden
van het conflict
Rusland/Oekraïne worden belicht.
MA. 26 okt. van 20.00 – 21.45 uur €10
Gedenkstonden voor de gestorvenen
ZA. 7 nov om 16:00 uur. Vrijwillige bijdrage
Locatie: Borgstichting, Vuurtonstraat 1a, Haarlem
Vragen en dilemmaʼs rond het sterven
lezing door Hans van Delden
Over de beslissingen die genomen worden door de
arts en de patiënt bij het levenseinde.
MA. 16 nov. van 20.00 – 21.45 uur €10
Mens zijn tussen lichte en duistere machten
workshop door Drude van Houwelingen
Een verkenning van deze machten a.d.h.v. het
toneelstuk Faust van Goethe.
DO. 29 okt , 12 nov. en VR. 27 nov. van 20.00 –
21.45 uur €40. Opgave verplicht
Henri Matisse: kijken en schrijven
workshop door Liesbeth van Beek
Schets van het leven van deze kunstenaar, werken
bekijken en er verder over schrijven.
MA. 23 nov. 20.00 - 21.45 uur €10. Opgave
verplicht
Advents/Kerstbijeenkomst
Voorbereiding op het Kerstfeest met een
voordracht door Wolter Bos en kunstzinnige
activiteiten.
VR. 11 dec. van 17.15 – 20.00 uur. Vrijwillige
bijdrage.
Opgave gewenst i.v.m. catering en kunstzinnige
activiteiten

VOORUITZICHT VOORJAAR 2016
LEZINGEN: 25 jan: nog niet bekend; 22 febr.:
Roland van Vliet (Gabriël en Raphaël); 21 maart:
Christine Gruwez (Het Lijden).
WORKSHOPS: euritmie, spraak, kunst, karma,
temperamenten, vogels waarnemen, houtskool
tekenen en bijen.

AANBOD VANUIT HET
THERAPEUTICUM
Activiteit kunstzinnige therapie
Schilderen op zolder ʻBewegen met kleurʼ
Elke vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur,
Prinsen Bolwerk 12
Kosten: 22 euro per keer (vergoed
aanvullende verzekering)
Aanmelding: info@geneeskunst.org
(Mevr. S. Pedrotti)

door

Wandelgroep Beweeg Mee Haarlem!
Elke dinsdagmiddag organiseert het
Therapeuticum Haarlem in samenwerking met
MediWellness een wandeling van ongeveer
één uur.
Met een vaste groep van 5 - 15 mensen
wandelen we verschillende routes in de
natuur of door de stad. Er zijn geen
specifieke themaʼs of routes, maar die
kunnen wel worden ingebracht.
De begeleiding bestaat uit een psycholoog,
fysiotherapeut of haptotherapeut.
Voor meer informatie: bel 06 - 18547620 of mail
naar beweegmee@mediwellness.nl. Zie ook de
folder op het therapeuticum.

AANBOD VAN ANDERE
THERAPEUTEN
Cursus in licht, kleur en duisternis
Omdat de zaterdag een gewilde dag is, krijgt deze
cursus deze keer de vorm van een atelier: Je kunt
kiezen met welke techniek je wilt werken:
houtskool, aquarelverf op vochtig papier of de
sluiertechniek.
Je gaat ontdekken hoe bewegingen en kleuren
ontstaan tussen licht en duisternis.
Of je zet je uiteen met de aardekleuren of je gaat
ontdekken welke kleuren verschijnen wanneer het
licht vóór ons is en welke wanneer het licht achter
ons is. Daarmee schep je een ruimtelijke wereld
waarin je kunt bewegen en ademen.
7 zaterdagen vanaf 9 okt, Van 10:00 tot 12:30
€ 140,00
Praktijk voor Schildertherapie Anna Robadey
Jan Haringstraat 3, 2023 KA Haarlem

Kunsttherapie
Gratis workshop Meditatie en kunstzinnig werken
met beelden uit de plantenwereld als bron vr 4
september 20.00 – 21.00 uur
Gratis workshop Hooggevoeligheid is een mooie
kwaliteit di 8 september 19.00 – 20.00 uur, wo 16
september 10.00 – 11.00 uur of do 17 september
19.00 – 20.00 uur
Cursus Meditatie en kunstzinnig werken met
beelden uit de plantenwereld als bron di 29/9 - 24/11
(m.u.v. 20 okt.) 20.00 – 21.30 uur
Meditatie is als het planten van een innerlijke boom.
Innerlijke stabiliteit en vitaliteit worden versterkt door
regelmatig te mediteren. Aan de hand van beelden en
processen in de natuur leer je verschillende
meditatietechnieken en hoe je een meditatief leven kunt
opbouwen. Het mediteren wordt ondersteund door
kunstzinnige oefeningen. Door Peter Kapenga, coach
meditatie en levensvragen en Marijke de Vries,
beeldende begeleiding.
Cursus Hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit in
Haarlem wo 30 september, 7, 14 oktober en 4
november 9.00 - 11.30 uur of do 5, 12, 19 november
en 3 december 9.30 - 12.00 uur
Cursus Genieten van kleur met pastelkrijt
wo 11/11 t/m 2/12
Marijke de Vries, Sparenbergstraat 50 Haarlem,
www.kunsttherapiehaarlem. Aanmelden
verplicht
kunsttherapiehaarlem@gmail.com of 06-52451214

NIEUWS VAN DE ZONNESCHUUR
Sinds de oprichting van de Zonneschuur hebben
we ervaren hoe bijzonder de combinatie van een
kunstzinnige aktiviteit en waarnemingen in de
natuur werkt. Na zoʼn dag is onze ziel in beweging
gekomen, gevoed en onze zintuigen zijn wakker
gemaakt. We kunnen “vernieuwd” naar huis gaan.
Om de 14 dagen, op de woensdag, van 21 oktober
t/m 2 december, is het mogelijk om twee of meer
viltdagen te volgen. We maken kleurrijke viltlappen,
geïnspireerd door de natuur of onze eigen
verbeelding.
Wanneer het weer te slecht is om naar buiten te
gaan, luisteren we naar een mooi verhaal.
Je schrijft je in voor twee of meer dagen. Opgave:
de vrijdag voordat de cursus begint.
Wanneer: op woensdag van 10.00 tot 14.30 uur.
We
eten
gezamenlijk
een
eenvoudige
broodmaaltijd. Er is plaats voor maximaal 6
deelnemers. Voor wie: een ieder die zoʼn
oplaaddag nodig heeft.
Waar: De Zonneschuur
Krullenlaan 3
2061HT Bloemendaal.
Kosten: € 35 per dag incl. basismateriaal
Aanmelden:
Anna
Robadey:
023-5275699
a.robadey@hotmail.com
Taletta
Bierens
de
Haan:
023-5257855
Taletta@zonnet.nl.

BORGSTICHTING BREIDT UIT
MET JONGVOLWASSENEN GGZ
Op de Borgstichting Haarlem start een multidisciplinair team dat specifieke zorg gaat bieden
aan jongeren (18-28 jaar) met psychische
problematiek en/of een verslaving. Bij deze
leeftijdsgroep is nog veel gezondheidswinst te
behalen wanneer wordt aangesloten bij de themaʼs
waar jongeren mee worstelen.
Er is tot op heden in Nederland opvallend weinig
specifiek aanbod voor jongeren tussen de 18 en 28
jaar, terwijl in deze leeftijdsgroep de meeste
psychische aandoeningen voorkomen. Jongeren
tussen de 18 en 28 jaar maken grote
ontwikkelingen door. Ze zoeken naar hun eigen ik
en hun plek in de maatschappij.
De Lievegoed Groep breidt het GGZ-aanbod voor
jongeren flink uit. Jongeren konden al terecht op
zorgboerderij de Hoge Born in Wageningen, bij het
Therapeuticum Utrecht en vanaf heden dus ook in
Haarlem.
Er is gekozen voor de Borgstichting vanwege de
rustige, natuurrijke omgeving. De jongeren kunnen
als onderdeel van hun behandeling praktische
vaardigheden leren in de keuken, maar ook werken
in de tuin, bij de imkerij en bij de houtwerkplaats.
Het zinvol kunnen bijdragen geeft structuur en zorgt
voor het (her)vinden van de eigen kracht en
mogelijkheden.
Specifiek zorgaanbod voor jongeren
Lievegoed heeft een speciaal zorgaanbod
ontwikkeld dat aansluit bij de specifieke thema's
waar jongeren (18-28 jaar) mee worstelen. Voor
iedere jongere wordt een behandeltraject op maat
gemaakt.
Lievegoed gaat er van uit, dat praten niet de enige
weg naar herstel is. Daarom bestaat een
behandeling meestal uit een combinatie van
verbale en non verbale therapie, zoals kunstzinnige
therapie, euritmie of een inwrijving. Ook kunnen
jongeren
gesprekstherapie
combineren
met
werken.
In de behandelingen wordt een veilige omgeving
gecreëerd, waarbinnen de jongeren corrigerende
ervaringen opdoen en experimenteren met nieuw
gedrag. Middels concrete behandeldoelen en
maatschappelijke doelstellingen werken ze aan
zelfvertrouwen,
zelfsturing
en
sociale
vaardigheden.
Dit alles met als doel dat de jongere weer met
zelfvertrouwen en energie de uitdagingen van het
leven tegemoet stapt en handvatten heeft om ook
op de lange termijn balans in het leven te
behouden.
Voor
meer
informatie:
www.lievegoed.nl/jongvolwassenen.

ADVERTENTIE
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ADVERTENTIE
Marijke de Vries
Kunstzinnige therapie & coaching
voor klachten rondom burnout en
hooggevoeligheid.
06-52451214
Sparenbergstraat 50, 2023 JW
Haarlem
www.kunsttherapiehaarlem.nl

BIBLIOTHEEK
"Die mij werd weggenomen is mij nu zo nabijeen Requiem" door Advait van Hulzen
Uit het voorwoord:
ʻDit Requiem vertelt over de jaren dat Roos bij ons
in ons gezin was. Zij stierf toen ze net veertien was
geworden, na een strijd van negen jaar met
hersentumoren. Dit boek volgt de jaren dat Roos bij
ons was. Onze ontmoeting met haar begon al een
aantal jaren voor haar geboorte, toen ik de eerste
signalen van Roos ontving. Na de beschrijving van
haar korte leven sluit het verhaal af met een
verkenning van 'het onbereikbare land ginds aan
de overzijde'.

Daar wordt over mijn contact met Roos na haar
dood verteld. Zodoende is het geen puur zakelijk
feitenrelaas geworden. Het is ook beschouwend,
met vragen als: 'Waartoe zijn wij op aarde?'
Ons leven met Roos heeft ons, haar ouders en
haar twee zussen, sterk veranderd. Onze gang met
Roos is daarbij beschreven vanuit míjn gevoel als
haar vader, en weerspiegelt mijn beleving en mijn
visie- met inachtneming van de feiten. Haar moeder
en haar twee zussen en andere betrokkenen uit de
kring van familie en vrienden hebben ongetwijfeld
een andere beleving en wellicht een andere visie.'
In een gesprek wat ik met Advait van Hulzen mocht
hebben, vertelt Advait dat hij dit Requiem niet als
verwerking heeft geschreven, maar met de intentie
om lotgenoten troost te bieden en dat zij zich
erkend en herkend weten in hun verhaal. 'Je kan
nog zo lieve vrienden hebben, het is heel moeilijk
over te brengen waar je doorheen gaat. De
grootste waarde is dat lotgenoten zich er- en
herkend weten in hun gang door de rouw heen.
Dus achteraf ben ik heel blij dat ik ook de
rafelrandjes heb beschreven, anders zou het de
lezer een oneerlijk beeld geven. Dit boek is niet
alleen geschreven voor hen die met het verlies van
een kind te maken hebben gehad, maar voor allen
die een dierbare hebben verloren.'
'In mijn stuk over de Andere Kant, kunnen lezers
zich mogelijk ook door mijn ervaring getroost
voelen, dat hun dierbare het misschien ook wel
goed heeft net zoals Roos. Soms schrijven lezers
me dat ze de aanwezigheid van hun dierbare
voelen, dat heeft natuurlijk dezelfde waarde alleen
een andere vorm dan de gesprekken die ik met
Roos heb.'
Dit boek beschrijft ook belangrijke beslissingen die
genomen moesten worden rondom behandelingen
van de tumoren van Roos, en hoe er elke keer
weer tot een besluit gekomen moest worden in
samenspraak met antroposofische huisarts en
specialisten. Afwegingen en tot keuzes komen
zoals rondom onderwijs en logeer-mogelijkheden,
al dan niet op antroposofische grondslag. Advait
licht in ons gesprek toe dat het belangrijk was om
naast de lichtkant van Roos ook haar buien te
beschrijven, iets wat zij hem nadrukkelijk gevraagd
had. Rondom Roos ontstond in de loop van de
jaren een grote kring van mensen - zij nodigde
eenieder uit om het allerbeste van zichzelf te
geven.
Een boek dat diepe indruk op mij maakt en ik
ervaar het als een heel intiem boek. Ik werd
meegenomen in het leven van Roos hier op aarde
en na haar overgang, haar wijsheid, lichtheid en
haar worstelen met haar lot hier op aarde.
Voor meer informatie, enkele hoofdstukken uit het
boek en interviews: www.advaitvanhulzen.nl.
Hilda

NIEUWS VANUIT HET
THERAPEUTICUM
Nieuwbouw
Onlangs heeft de architect het structuurontwerp
afgerond. Het structuurontwerp is de eerste fase in
het ontwerpproces waarbij het niet zozeer om
vormen en esthetiek gaat, maar puur om de functie
en de onderlinge verhoudingen van de ruimtes. In
feite worden er ʻblokkenʼ geplaatst zodat er zicht
komt op de globale indeling. Looplijnen en
onderlinge relaties moeten hier gaan kloppen. “Kan
je vanaf de psycholoog ongezien langs de
wachtkamer” was er zo een. Of “Kan de dokter
ongezien naar de assistentes”. “Waar zet de
assistente het plasje neer als ze de patiënt
ontvangt”. Naar aanleiding van de verschillende
commentaarrondes
heeft de architect het
structuurontwerp verder verfijnd, zodat hij nu met
een constructeur naar de constructie kan kijken.
Het eigenlijke werken aan de vormgeving begint nu
pas en zal leiden tot een voorlopig ontwerp, dat
eind augustus voor het eerst besproken gaat
worden in het bouwteam. Vindt u het leuk om op de
hoogte te blijven? Meldt u zich dan aan voor de
bouwbrief
op
www.antroposofischcentrumhaarlem.info.

Huisarts prestatie monitor
Bezocht u in het afgelopen half jaar de huisarts én
beschikken we over uw e-mailadres? Dan krijgt u,
of heeft u al gekregen, per mail een uitnodiging om
de praktijk te evalueren. We hopen van harte dat u
bereid bent wat van uw tijd vrij te maken om de
enquête in te vullen. Er zijn 3 belangrijke redenen
om dit te doen:
•

•

•

We willen graag weten wat u van de praktijk
vindt en wat we kunnen verbeteren. Zo zijn we
bijvoorbeeld van 8 tot 17 uur continu
telefonisch bereikbaar, in tegenstelling tot de
beperkte tijden waarop u vroeger kon bellen.
De zorgverzekeraar is erg geïnteresseerd in dit
soort cijfers, omdat ze haar verzekerden wil
laten kiezen op kwaliteit. Eén van de
graadmeters daarvoor is de mening van de
patiënten die gebruik maken van de praktijk.
Om de antroposofische zorg beter op de kaart
te krijgen hebben we cijfers nodig. Uw
ingevulde enquête kan bijdragen aan het
zichtbaar maken van de antroposofische zorg.

U ziet, een kleine bijdrage kan grote gevolgen
hebben. Bij voorbaat dank! NB Misschien goed te
weten: de gegevens worden extern ontvangen en
bewerkt, uw antwoorden kunnen op geen enkele
manier tot u herleid worden. U hoeft dus bij
eventuele negatieve punten niet bang te zijn, dat u
daar op wordt aangesproken.

Landelijk Schakel Punt in de zorg – LSP
Bij verschillende gelegenheden kan u gevraagd
worden of u bezwaar heeft tegen de koppeling van
uw dossier aan het LSP, het Landelijk Schakel Punt
in de zorg. Het LSP moet het mogelijk maken dat
overal in Nederland artsen en apothekers uw
dossier bij de huisarts kunnen inzien. Het gaat dan
met name om de belangrijkste voorgeschiedenis,
de actuele medicatie en allergieën en de laatste 5
bezoeken aan de dokter. Het LSP kan alleen
worden benaderd door zorgverleners met een UZIpas en alleen na uw toestemming. Tot voor kort
ging de communicatie tussen de huisartsenpost en
de huisarts via een andere verbinding, die alleen
lokaal werkte, maar sinds 1 juli van dit jaar kan het
alleen nog maar via het LSP. Wanneer u de
huisarts (nog) geen toestemming hebt gegeven
voor koppeling van uw dossier aan het LSP, is uw
dossier niet te raadplegen door de dienstdoende
huisarts.
Van verschillende kanten is er geprotesteerd tegen
het LSP, niet in de laatste plaats door de huisartsen
zelf. Door van een regionale koppeling naar een
landelijke koppeling te gaan, kunnen veel meer
mensen bij uw dossier en neemt de kans op
misbruik van het systeem dus toe. Zoals bekend is
geen enkel systeem waterdicht te beveiligen en dat
geldt ook voor het LSP. Bovendien maken veel
huisartsen zich zorgen over de aansprakelijkheid:
wat als u in een ziekenhuis in Maastricht terecht
komt en de dokter besluit daar op grond van een
fout in uw dossier een behandeling niet te starten?
Daar staat tegenover dat voor velen van u geldt dat
uw dossier nauwelijks interessante informatie bevat
en u dus niet veel risico loopt op misbruik van die
informatie, terwijl het soms wel heel handig is als
op de huisartsenpost gekeken kan worden voor
welk medicijn u ook al weer allergisch was.
Het laten aansluiten van uw dossier aan het LSP is
een individuele afweging die ieder voor zichzelf
moet maken. Het is wel fijn als u uw besluit
doorgeeft aan de assistente of de huisarts, zodat
dit in uw dossier kan worden vastgelegd. U kunt dit,
met
DigiD,
ook
doen
via
https://www.ikgeeftoestemming.nl. Wilt u juist
meer weten over de argumenten tégen het LSP kijk
dan eens op http://www.ikgeentoestemming.nl.

Bouwbrief 14 juni 2015
Met deze eerste bouwbrief willen we u informeren
over de ontwikkelingen van het nieuw te bouwen
antroposofisch centrum: de architect is begonnen
met tekenen!

Na een lange aanloop kon op 13 februari jl de
grond aangekocht worden van de gemeente
Haarlem. Op het Prinsen Bolwerk nummer 3 zijn wij
nu de eigenaar van een kavel waarop het nieuwe
centrum gebouwd gaat worden! Een centrum van
bijna 1300 vierkante meter, dat onderdak gaat
bieden aan de huisartspraktijken van dokter
Laceulle, dokter Christiaanse, dokter van Bree (die
de praktijk van dokter van der Veen overgenomen
heeft) en dokter Zwart en aan al hun assistentes en
praktijkondersteuners. Het centrum biedt verder
onderdak aan de fysiotherapeuten Michiel Eijsberg
en Annemiek Vloon, aan de psychologen Henriette
Dekkers, Ronald Kooij en Sanne Janus, aan de
diëtiste Margje Vlasveld, euritmietherapeut Anneke
Kraakman en kunstzinnig therapeute Silvia
Pedrotti. Daarnaast komt er het bureau voor ouderen kindzorg van Rineke Boerwinkel en Akke Prins.
Maar dat is nog niet alles: ook het antroposofisch
informatiecentrum, dat u wellicht kent van de
huidige locatie op het Floraplein 27, komt in de
nieuwbouw. Zo ontstaat daar een antroposofisch
centrum, waar niet alleen genezen wordt, maar
waar ook allerlei activiteiten zijn die zich richten op
de ontwikkeling van de mens en op het gezond
blijven. Cursussen, lezingen en werkgroepen
leggen daarvoor de basis. Kortom, een centrum
waar je ook ʻzomaarʼ eens binnenloopt.
Door de bundeling van krachten beantwoordt het
antroposofisch centrum aan de eisen van deze tijd
én
de
toekomst.
Met
aandacht
voor
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid
waar dat kan, en steun en tijdelijk overnemen waar
dat moet. Volledig aangepast aan de eisen van
zorgverzekeraars en inspectie, met behoud van de
eigen identiteit. Dat zit niet alleen in de inhoud van
de zorg, maar hopelijk straks ook in de vormgeving
van het gebouw. Een gebouw, dat nu ontworpen
wordt door Yaike Dunselman en zijn team van ʻ9
gradenʼ architectuur, op de plek waar al
gerenoveerd wordt aan de villa en waar de familie
Euverman een eigen woonhuis liet bouwen.
Beide gebouwen zijn al bijna klaar, wij hopen het
eerste kwartaal van 2017 ook te verhuizen!
Een nieuw gebouw dat aan zoveel mooie
activiteiten onderdak wil bieden, komt er niet
vanzelf. We zijn dan ook al heel lang bezig met de
voorbereiding. Voor de financiering hebben we
goede contacten met de Triodosbank en de
Rabobank Haarlem. Van de IONA stichting kregen
we de hypotheek om de grond aan te kopen.
Mogelijk dat er ook een crowdfunding zal komen,
vergelijkbaar met de ʻbouwstenenʼ, die u misschien
nog kent uit de tijd dat het Prinsen Bolwerk werd
aangekocht. Natuurlijk willen we u in deze brief
alles vertellen, maar dat gaat niet en komt de
leesbaarheid ook niet ten goede.

Daarom hebben we een uitgebreide website:
antroposofischcentrumhaarlem.info waar u meer
informatie vindt. We gaan daar in op de
achtergronden en de financiering, maar proberen
ook de actualiteit bij te houden. Met enige
regelmaat zullen we u middels een electronische
bouwbrief op de hoogte houden. U dient zich daar
wel voor aan te melden via de website.

ARTIKEL: MOEHEID
Door Christof Zwart, gepubliceerd in 'Tijdschrift
voor Integrale Geneeskunde'
Hoewel bijna alle ziektes gepaard gaan met
moeheid, gaat moeheid zelden gepaard met ziekte.
Met een zuiver anatomisch-fysiologisch denkkader
kom je met moeheid dan ook zelden tot een
oplossing. Moeheid, en zeker chronische moeheid,
wordt
dan ook vaak slecht begrepen en de
behandeling
is
vaak
van
cognitiefgedragstherapeutische aard, waarmee overigens
goede resultaten kunnen worden behaald. De
antroposofische geneeskunde biedt verschillende
invalshoeken om naar een symptoom als moeheid
te kijken. In eerdere bijdragen aan dit blad is al
uiteengezet hoe de antroposofische geneeskunde
gebruik maakt van een 3-ledig en 4-ledig
mensbeeld. Dat wordt hier nader uitgewerkt aan de
hand van de klacht moeheid.
Het drieledige mensbeeld gaat ervan uit dat
gezondheid de resultante is van een evenwichtige
balans tussen enerzijds het zenuw-zintuigstelsel
(ZZS) en het stofwisselings-ledematenstelsel (SLS)
anderzijds. Daartussen bevindt zich het ritmische
systeem (RM) met het hart dat meer richting SLS
neigt en de long die meer eigenschappen van het
ZZS heeft. Kenmerkend voor het ZZS is dat het
gepaard gaat met bewustzijn, dat de mogelijkheden
tot regeneratie beperkt zijn, er weinig beweging is
en het er overwegend koel is. Dit in groot contrast
tot het SLS waar beweging en warmte de norm zijn,
waar regeneratie aan de orde van de dag is, maar
dat niet bepaald gepaard gaat met bewustzijn. Wie
zich (pijnlijk) bewust is van de peristaltiek van zijn
darm is geen gelukkig mens. Ziekte ontstaat daar
waar de balans tussen deze twee polen verstoord
is.
Moeheid kan dan ontstaan doordat er te veel
bewustzijn is, het ZZS is te actief. Het typische
beeld is dat van de mens die niet meer beweegt en
met koude voeten een groot deel van de dag
denkend doorbrengt achter de computer. ʼs Avonds
is er vaak moeite met inslapen en geleidelijk aan
ontstaat er moeheid doordat de regeneratie uitblijft
bij het ontbreken van een verkwikkende slaap. De
tegenpool is de mens die ʼs morgens niet goed
wakker wordt, wat slaperig blijft en eigenlijk een
groot deel van de dag dromerig doorbrengt.
Daardoor komt er niets uit zijn of haar handen en

wordt de dag onbevredigend afgesloten, omdat er
nauwelijks iets gepresteerd is. De klacht is dan
toch: “Dokter ik ben zo moe, er komt niets uit mijn
handen”.
Zo mooi eenvoudig als in bovenstaande voorbeeld
meldt de patiënt zich zelden. Het 4-ledig
mensbeeld is bij een klacht als moeheid vaak
behulpzamer. Om moeheid vanuit de 4-geleding te
begrijpen, eerst iets over die vier geledingen.
Allereerst onderscheiden we het fysieke lichaam.
Tot het fysieke lichaam rekenen we alles dat meeten tastbaar is, dus eigenlijk het lichaam zoals zich
dat aan ons toont vlak na het overlijden.
Het etherlichaam van de mens omvat alle
levensprocessen in de mens die zich in het
waterige
afspelen:
groei,
regeneratie
en
stofwisseling. Het zijn processen die zich voor een
groot deel in het onderbewustzijn afspelen. De
slapende mens is een goed voorbeeld van de
fysiek-etherische mens.
Met het astraallichaam komt het element van
bewustzijn in de mens. Het is ook het niveau
waarop onze gevoelens en emoties een rol spelen;
sympathie en antipathie, in- en ontspanning zijn
kenmerken van het astraallichaam.
Met het IK, ten slotte, komt het element van
zelfbewustzijn, het vermogen om weerstand te
bieden, een eigen weg te gaan. Enthousiasme,
ergens warm voor kunnen lopen, een ideaal
hebben en ondanks weerstand nastreven zijn
eigenschappen die iets zeggen over de mate van
de werkzaamheid van het IK in de gehele
constellatie van de vier lichamen.
fysiek

ether

Moe

ziekte

werken

Herstel

gezond

slapen,
ritme
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Wie op deze manier kijkt naar moeheid heeft plots
vier ingangen, ingangen die elke patiënt
onmiddellijk herkent wanneer ik bovenstaand
schema op een A4-tje teken en als huiswerk
meegeef. “Zet bij elk vakje maar wat bij jou past.
Wat geeft nog plezier, wat is ʻmoetenʼ geworden”.
De moeheid op fysiek vlak is het terrein van de
dokter, die middels goed lichamelijk- en aanvullend
onderzoek uitsluit dat de moeheid veroorzaakt
wordt door een onderliggend lijden. In elk geval
moet een hypothyreoidie worden uitgesloten. Op
indicatie
zijn
andere
(lab)onderzoeken
te
overwegen, zoals Hb ter uitsluiting van anemie,
glucose als er aanwijzingen zijn voor diabetes,
leverenzymen bij kans op een chronische hepatitis
en heel soms serologie naar EBV of CMV.

De balans tussen werken en slapen, als beeld voor
de balans tussen energieverbuik en –herstel, is
veelal snel op te maken. Wie een periode heeft
moeten doorwerken, of zelfs ʼs nachts in touw is
geweest, zal in de regel zelf al wel in de gaten
hebben waar de moeheid vandaan komt en zelf
maatregelen nemen. Soms is een (voor-)zetje van
de dokter het laatste dat nodig is om de balans
weer in evenwicht te (gaan) brengen. Het helpt
vaak ook om uitleg te geven over ons bioritme. Het
bioritme kent veelal een ander ritme dan de 24 uur
die onze dag duurt, en het synchroniseren van dat
ritme kent twee pijlers: dag- en nacht(licht) en de
maaltijden. Bij herstel op dit niveau hoort dan ook
op tijd opstaan en naar bed gaan en regelmatige
maaltijden.
Iedereen kan wel dingen opnoemen die vervelend
of niet leuk zijn. Die activiteiten kosten in de regel
energie maar bij een gezonde balans horen ook
dingen zijn die wel leuk zijn en dus energie geven.
De
gezondmakende,
energiegevende,
stemmingsbevorderende wandeling door de natuur
is zoʼn typisch element dat hier thuishoort. Vrijwel
iedereen knapt hier van op, al moet je jezelf er
soms toe zetten.
De meeste energie halen we uit een ideaal. Als je
iets echt heel belangrijk vindt en graag wil, dan kan
je, schijnbaar moeiteloos, bergen verzetten om dat
te bereiken. Wie enthousiast is en ergens warm
voor loopt zal niet snel op het spreekuur komen
vertellen dat hij zo moe is. Dat wordt heel anders
als het ideaal plots wegvalt, of wanneer het ideaal,
zoals veel mensen gebeurt, verwordt tot een plicht.
Waar het ideaal om mensen te helpen, wordt tot
een ʻaltijd klaar staan en nooit tijd voor jezelf
hebbenʼ, of het ideaal om de dingen goed en
zorgvuldig te doen ertoe leidt dat het ʻnooit goed
genoeg is en altijd beter kanʼ. Mensen die hierdoor
moe zijn, hebben vaak de ernstigste vorm van
moeheid. Bij hen duurt het herstel ook het langst.
Bovendien is er een relatie met de andere
gebieden: Wie zijn ideaal kwijt geraakt is, heeft
vaak ook geen plezier, slaapt en eet slecht en
ontwikkelt soms zelfs een ʻfysiekeʼ ziekte.
Omgekeerd kan het herstel nooit beginnen bij het
hervinden van een ideaal. Daarvoor moet eerst op
de andere gebieden de ʻboel op ordeʼ gebracht
worden. Dus eerst moet men weer goed slapen en
eten, dan weer energie stoppen in die dingen die
(tenminste vroeger) leuk waren en energie gaven,
zodat tenslotte gezocht kan worden naar een nieuw
ideaal, een nieuw (lonkend) toekomstperspectief.
De behandeling
De
antroposofische
geneeskunde
kent
verschillende therapieën die elk op een ander vlak
hun zwaartepunt hebben, wat het effect van de
behandeling betreft. De uitwendige therapie en de
ritmische massage hebben hun werking vooral op
het etherische, op de vitaliteit van het organisme.

De kunstzinnige therapie, muziek, beeldend,
spraak, is een therapie die sterk werkt op de
sympathie, antipathie, op binnen- buiten, op de
stemming en het gemoed. Daarmee speelt het een
belangrijke rol wanneer je vermoedt
dat de
moeheid zijn oorsprong vindt in het astrale gebied.
De bewegingstherapie, in de antroposofie
euritmietherapie genoemd, is een echte IK
therapie,
evenals
de
psychologische
en
biografische
gesprekstherapieën.
Je
ideaal
hervinden, je weg weer vinden naar de toekomst is
bij uitstek iets dat bij het gebied van het IK past.
Uitwendige therapie is een behandeling die veelal
wordt toegepast door verpleegkundigen die
daarvoor een aanvullende opleiding hebben
gevolgd. De behandeling bestaat uit een ritmische
inwrijving met een etherische olie of het toedienen
van wikkels of pakkingen. De behandeling is vaak
tweeledig: enerzijds wordt door de behandeling het
lichaam als begrensd ervaren, of soms zelfs
überhaupt weer ervaren. Veel mensen met
moeheid hebben namelijk de signalen van hun
lichaam zolang genegeerd dat ze de verbinding
met het lijf ook wat zijn verloren. Anderzijds hebben
de etherische oliën ook een eigen werking,
afhankelijk van de aard van de olie. Zo heeft
solumolie een omhullende, voedende werking,
rozemarijn een meer opwekkende, activerende
werking en sinaasappel bijvoorbeeld een sterk
doorwarmende werking. Uit een onderzoekje onder
de patiënten van de verpleegkundigen van het
Therapeuticum in Haarlem bleek een sterke
afname van de score op de 4 DKL, wanneer de 4
DKL ná behandeling werd vergeleken met de 4
DKL
vóór
behandeling.
(De 4DKL is
een
wetenschappelijke test die helpt om psychische
klachten in kaart te brengen).
De ritmische massage is een techniek die
fysiotherapeuten in een aanvullende opleiding leren
en die sterk vitaliserend en harmoniserend werkt.
Met name is er een duidelijk effect op het
autonome zenuwstelsel, wat onder andere
zichtbaar wordt in een betere hartritme variabiliteit
en een gelijkmatiger verdeling van de warmte, een
effect dat ook na de behandeling aanhoudt.
Daardoor komt er meer innerlijke rust, het gejaagde
en gestressde gevoel verdwijnt, wat de basis biedt
voor verder herstel.
Bij het herstellen van het dagritme spelen de
verpleegkundigen eveneens een belangrijke rol. Zij
hebben aandacht voor gezonde voeding, voor ritme
en regelmaat en hebben oog voor de omgeving
waarin iemand een groot deel van de dag is, zoals
het huis en de slaapkamer. Is het opgeruimd? Kan
je er inderdaad ontspannen en uitrusten? Of moet
men daar eerst aan de slag?
Het astraallichaam gaat voor een belangrijk deel
over binnen- en buitenwereld, over in- en

ontspanning, over verbinden en loslaten. Dat
proces kan in de kunstzinnige therapie prima
geoefend en voorgedaan worden. Er staan daartoe
verschillende technieken ter beschikking, zoals
schilderen, (waarnemend) tekenen, boetseren,
beeldhouwen, muziek en spraak(vorming). De arts
en de kunstzinnig therapeut kunnen in de
individuele casus kiezen uit deze verschillende
technieken en afhankelijk van de mogelijkheden bij
patiënt en therapeut komen tot een keuze.
Overigens hoeft de genezende rol van kunst niet
perse in een therapie gegoten te worden. Het
bekijken van kunst, luisteren naar mooie, klassieke
muziek of het op onderzoek gaan in de natuur en je
daar verwonderen over de kleuren, bloeiwijzen en
beweging kunnen buitengewoon gezond werken.
Euritmietherapie, een specifiek antroposofische
therapie, specifiek omdat er geen ʻreguliereʼ variant
van is, bestaat voor een belangrijk deel uit het
zelfbewust bewegen. Het bewegen kan zowel een
bewegen in de ruimte zijn, waarbij gebruik gemaakt
wordt van ruimte (voor-achter, links-rechts) als van
tempo (snel – langzaam), als een bewegen op de
plaats, waarbij gerichte bewegingen met de armen
worden gemaakt, of een combinatie van beiden.
Door de gerichte bewegingen kan letterlijk en
figuurlijk een nieuw standpunt worden gevonden
van waaruit met nieuw (zelf)bewustzijn gewerkt kan
worden aan de toekomst.
Omdat de antroposofie het leven ziet als een fase
in de ontwikkeling van de zich incarnerende ziel,
kent de antroposofische gesprekstherapie een
grotere rol toe aan de biografie en zingeving dan
regulier gebruikelijk is. Gesprekstherapie kan
bestaan uit enkele biografische gesprekken met
een
biografisch
consulent,
of
uit
meer
psychotherapeutische gesprekken met een van de
eerste- of tweedelijns psychotherapeuten die
werken
vanuit
de
antroposofie.
Het
ontwikkelingsperspectief is daarbij vrijwel altijd een
belangrijk element.
Medicatie
Naast de mogelijkheid om te verwijzen naar een of
meerdere therapieën, staat de arts ook een keur
aan antroposofische medicijnen ter beschikking.
Het dynamische kijken geeft de arts een indruk
over de verschillende wezensleden en hoe deze
zich tot elkaar verhouden. Het geeft een indruk hoe
de twee polen zich tot elkaar verhouden, zoals dat
bijvoorbeeld kan leiden tot de indruk dat de
stofwisselingspool (SLS) te sterk is ten opzichte
van de zenuw-zintuigpool (ZZS). Voor elk van die
situaties staan verschillende medicijnen ter
beschikking, zoals prunus, argentum, meteoorijzer,
fragaria en nog vele anderen.
Patiënten met moeheid geven menig arts een
machteloos gevoel omdat er regulier in veel
gevallen weinig te bieden valt. Het moge duidelijk
zijn dat het brede palet van kijkrichtingen en

behandelmogelijkheden de antroposofisch arts niet
snel met lege handen laat staan. Ik krijg er in elk
geval geen genoeg van.

HET SOLIDARITEITSFONDS
Uw donatie in 2015 aan het Solidariteitsfonds
Fantastisch zoals U gereageerd hebt op onze
oproep in het vorige nummer van dit blad tot
betaling van Uw donatie voor 2015 aan het
Solidariteitsfonds. In een paar weken hadden wij al
evenveel ontvangen als in 2014 in het gehele jaar.
Een duidelijk signaal dat U het belang van een
gezond Solidariteitsfonds onderkent en steunt.
Hartelijk dank daarvoor.
Op 1 juli 2015 was het aantal leden van De
Keerkring 583. Daarvan hebben er 214 een donatie
aan het Solidariteitsfonds overgemaakt. Het totaal
van deze bijdragen was €3.602,50.
Uiteraard vragen wij hierbij degenen, die dit
nog niet gedaan hebben, dringend hun bijdrage
alsnog over te maken.
Bij het vorige nummer was een overschrijvingsformulier bijgevoegd, maar U kunt ook zelf
overmaken op rekening NL69 TRIO 0212 1005 48
ten name van Solidariteitsfonds van de Keerkring te
Haarlem.
Ter herinnering: de minimum jaarlijkse donatie, die
U recht geeft op een vergoeding, bedraagt 5 euro
per persoon en 10 euro per gezin. Omdat de
bodem van ons fonds in zicht kwam, hebben wij U
echter gevraagd om als U enigszins kunt, dit jaar
ten minste het dubbele te schenken, dus 10 euro
per persoon en 20 euro per gezin.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Maarten Gast, secretaris Solidariteitsfonds

Solidariteitsfonds Keerkring
Bankrekeningnummer van Triodos:
NL69 TRIO 0212 1005 48

Praktijken Koninginneweg 36
2012 GP
Hr. M.A.B.M. Christiaanse, huisarts, 023-5315886
(aanwezig: dins-, donder- en vrijdag)
Dr. Christiaanse heeft op woensdag geen spreekuur;
de assistente is wèl bereikbaar.
Mw A. Kunenborg, huisarts
(aanwezig:
maandag in de praktijk van dr. Christiaanse en
donderdag in de praktijk van dr. Laceulle)
Hr. J. L. Laceulle, huisarts, 023-5312822
(afwezig i.v.m. ziekte)
Mw S. Gebhardt, huisarts
(aanwezig: maan-, dins-, woens- en vrijdag,
vervanging van Dr. Laceulle. Naar verwachting tot
medio september, oktober)
Assistentes praktijken Koninginneweg
Mw Petra van Steijn
Mw Janny Barger
Mw Roline v. Pelser Berensberg
Mw Sunay Arslan
Belangrijke informatie
Op werkdagen kunt u ons onafgebroken bereiken
van 8.00 tot 17.00 uur.
Voor spoedgevallen in avond/nacht van 17.00 tot
8.00 uur; weekend, vrijdag van 17.00 tot maandag
8.00 uur: altijd rechtstreeks bellen naar de HAP
(Haarlemse huisartsenposten) 023-5453200.
Herhalingsrecepten kunt u telefonisch aanvragen,
via het keuzemenu (toets 2), maar als u dat lastig
vindt, ook via de assistente. U kunt ook gebruik
maken van de herhaalservice op de website.

Praktijken Prinsen Bolwerk 12
2011 MB
Mw. M.A.M. van Bree, huisarts, 023-5320218
(dinsdagmiddag en donderdag niet aanwezig)
Hr. C. A. Zwart, huisarts, 023-5326469
(gehele woensdag afwezig)
Mw. I. van Rij, huisarts
(op woensdag (hele dag) en vrijdagochtend aanwezig
in de praktijk van Dr. Zwart;
op donderdagochtend in de praktijk van Dr. van Bree)
Assistentes praktijken Prinsen Bolwerk
Mw Cecile Stals
ter
Mw Hanan Yahyaoui
Mw Didi Arons
Belangrijke informatie
Op werkdagen kunt u ons onafgebroken bereiken
van 8.00 tot 17.00 uur.
Als u uw huisarts telefonisch wilt spreken, kunt u
zich via het keuzemenu van de telefoon (toets 4)
opgeven. U wordt dan teruggebeld.
Herhalingsrecepten kunt u telefonisch aanvragen,
via het keuzemenu (toets 3), maar als u dat lastig
vindt, ook via de assistente. U kunt ook gebruik
maken van de herhaalservice op de website.
Voor bloeddruk meten, urineonderzoek, injecties,
oren uitspuiten etc. kunt u dagelijks terecht bij de
assistente tussen 9.00 en 9.45 uur zonder afspraak.
Dokter Zwart heeft ʼs morgens de lange consulten!

www.therapeuticumhaarlem.nl
Bereikbaarheid bij afwezigheid: bel altijd eerst het telefoonnummer van uw huisarts en beluister het bericht
helemaal tot het eind. Tijdens vakantie van uw huisarts krijgt u een waarnemend huisarts toegewezen.
In het weekend en door de week na 17.00 uur belt u voor spoedgevallen de Huisartsenpost 023-5453200.
Na verandering van verzekeraar en/of verandering van polis is het raadzaam om uw nieuwe
gegevens (naam van uw verzekeraar en polisnummer) bij de hand te hebben, als u een consult
heeft bij uw huisarts.
N.B. In principe is uw huisarts ook voor eerste hulp bereikbaar! Dit kan de zorgverzekering veel kosten
besparen.
Laatst bijgewerkt: juli 2015

Het bestuur van de Keerkring
Hilda Rijkmans (secretaris en ledenadministratie)
Nieuwe Gracht 2 huisje 10
2011 NE Haarlem
023-5518640
secr.keerkring@gmail.com
Henk Stots (penningmeester)
Oude Spaarneweg 34
2142 EA Cruquius
023-5293242
hsstots@ziggo.nl
Liesbeth Schouten (Solidariteitsfonds)
Vrouwestraat 9
2011 JV Haarlem
023-5319358
elisabeths@planet.nl
Lusanne Hogeweg
Steenbokstraat 14
2024 RJ Haarlem
06-55629900
lusanne@vialusanne.nl

Wil je graag bijdragen aan de
antroposofische gezondheidszorg
in Haarlem? Meld je aan!

Het bestuur van De Keerkring
zoekt versterking!
De Keerkring zoekt per 1 januari 2016 een nieuw
enthousiast bestuurslid (voor de functie van
penningmeester).
Taken:
• eenmaal per 6 weken vergadering
• facturen betalen
• opmaken begroting en jaarrekening
Ben je betrokken en heb je tijd? Neem dan
contact op met één van de bestuursleden. We
zullen je met open armen verwelkomen!

www.dekeerkring.info
Vrijwilliger gezocht
Voor de PR en fondswervingsgroep tbv
de nieuwbouw zoeken we een coördinator
en een tekstschrijver. Het doel van de PR
groep is:
- Alle patiënten, leden en (potentiële)
geïnteresseerden
informeren
en
enthousiasmeren over het initiatief en de
bouw van het Antroposofisch Centrum
Haarlem.
- Via crowdfunding minimaal € 300.000,binnenhalen (er is geen maximum)
Vragen over de taken en eventuele reactie
graag naar de secretaris van de stichting,
Bob van der Ploeg bob@ploegcon.nl

Penningmeester gezocht voor
het Solidariteitsfonds!
Het Solidariteitsfonds heeft een belangrijke
taak in de Haarlemse Antroposofische
gezondheidszorg. Hiervoor is versterking nodig!
Meld je bij Liesbeth Schouten, zij kan je meer
informatie geven.
Taken en tijdsinvestering:
• vier keer per jaar vergadering
Solidariteitsfonds
• in april, mei en juni twee volledige dagdelen
per maand en
• daarna afhankelijk van de aanvragen
• het opmaken van de jaarrekening

Redactie
Oproepje
Wie heeft er zin om de regionale
antroposofieagenda.nl voor ons te
beheren of over te nemen? Reacties
naar Marijke de Vries 06-52451214.

Hilda Rijkmans en Lusanne Hogeweg
Correctie: Eveline Batenburg
Kopieerwerk: Vorm op Maat
Oplage: 630 stuks
Aanleveren kopij: vóór
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