
DE KEERKRINGKRANT
maart 2018 

afdeling Haarlem van

platform voor antroposofische gezondheidszorg

In dit nummer onder andere:

Uitnodiging aan leden van De Keerkring op 19 april – nieuwe 

NAAM voor patiëntenvereniging? – HOOGSTE PUNTVIERING VAN DAM HUIS-

EENZAAMHEID EN OUDER ZIJN  - POSITIEVE GEZONDHEID - deze krant 

bevat de acceptgiro voor uw jaarbijdrage 2018 aan het Solidariteitsfonds

BIBLIOTHEEK: HERINNERING graag geleende boeken inleveren



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

Kunstzinnige therapie

Mw. S. Pedrotti Praktijk Prinsen Bolwerk 12 06-22183871

Voedings- / dieettherapie

Mw. M. Vlasveld Praktijk Prinsen Bolwerk 12 071-5226703

Eerstelijns psychologen

Mw. H. Dekkers-Appel
voor berichten:
Voor aanmeldingen:

Praktijk Prinsen Bolwerk 12
g
uitsluitend op dinsdagen

g
030-2291110 (beantwoorder)
06-51991034 (13.00 - 14.00 uur)

Hr. R. Kooy
voor aanmeldingen:

Praktijk Prinsen Bolwerk 12 
op di en wo

g
030-2316791 (8.15 - 8.45 uur)

Mw. S. Janus 06-42808524

Verpleegkundige zorg / POH

Mw. L. van Santen (somatisch)
Mw. A. Prins (somatisch)
Mw. L. Vink (ouderen)
Mw. T. Nijenhuis (GGZ)
Mw. M. Becht (GGZ)
Mw. Y. Burger (GGZ)                      

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

06-41721088
06-41008659
06-53663478
06-41721536
06-18547620
06-30864253

Bureau ouder- en kindzorg 
consultatiebureau 0-4 jaar
kinderspreekuur 4-12 jaar   Lorentzplein 30, Haarlem 023-5517848

 Overige Antroposofische therapieën / zorg in Haarlem

Rozemarijn 
Dagbesteding, wonen,werken            

Laan van Angers 1 Haarlem 023-5276366

Therapeutische werkgemeenschap
Borgstichting           

Vuurtonstraat 1a Haarlem 23-5310788

Antroposofische speltherapie            
‘t Wisselhuis      

Heemsteedse Dreef 141     Heemstede 023-5450373 

Schildertherapie
Mw. A. Robadey               

J. Haringstraat 3 Haarlem 06-11134037

Kunstzinnige therapie
Mw. M. de Vries             

Sparenbergstr. 50 Haarlem 023-5279555

Werk- / levensvragen
Mw. L. Pultrum                 

Heemsteedse Dreef 141 Heemstede 023-5450373



NIEUWS VAN DE KEERKRING

Wat hebben we veel positieve reacties gehad op 
de speciale Keerkringkrant van september, erg 
leuk. Van velen hoorden we dat ze een beter beeld 
kregen hoe het gebouw eruit komt te zien en wat er
straks allemaal te doen is in het Van Dam Huis. Wij 
zijn ook erg benieuwd hoe het er straks van binnen 
uit komt te zien- en velen met ons! 

Per 1 januari 2018 is Lusanne Hogeweg gestopt 
met haar bestuurstaak binnen De Keerkring. Na 
haar vertrek uit de redactie ziet Lusanne zich ook 
genoodzaakt, wegens drukke werkzaamheden, 
haar bestuurstaken neer te leggen. Wij zijn erg blij 
met haar enthousiaste en frisse blik die zij ruim drie
jaar lang  in de bestuursvergadering bracht én met 
de opzet van de huidige Keerkringkrant en digitale 
nieuwsbrief. Lusanne heel veel dank voor al je 
werk en je inbreng en alle goeds toegewenst! In 
een  vrijwilligersbijeenkomst nemen wij afscheid  
van Lusanne en krijgt zij een cadeau overhandigd.

Op deze plaats willen wij ook Maartje Zwart in het 
zonnetje zetten, zij heeft sinds 2009 de zorg voor 
de bibliotheek op zich genomen. De bibliotheek 
ingericht en zorg gedragen voor de boeken, 
mensen gebeld ter herinnering als een boek te lang
uitgeleend bleef, lijsten opgesteld van –helaas- niet
teruggebracht boeken en nog veel meer achter de 
schermen. Maartje heeft deze taak nu weer ter 
overbrugging aan het bestuur overgedragen. Ook 
Eveline van Batenburg willen wij nog danken voor
al het correctiewerk wat zij voor de Keerkringkrant 
verrichtte. Zij heeft jarenlang de krant vóórdat hij 
naar de drukker ging helemaal nagekeken en 
verbeterd. Beiden zijn wij zeer erkentelijk en zij 
hebben als dank een bloemenbon ontvangen. 

Ook voor De Keerkring gaat het één en ander 
veranderen met de komst van het Van Dam 
Huis! Wij zijn blij dat De Keerkring een duidelijker 
plaats gaat innemen. Bij de voorzijde van het Van 
Dam Huis komt een bord wat er precies in het 
gebouw te vinden is, óók De Keerkring wordt 
daarop vermeld. Wij zijn weliswaar minder dagelijks
‘fysiek’ aanwezig in het pand maar wel zichtbaar! 
Het Van Dam Huis krijgt een logo met daarvan 
afgeleide logo’s voor alle onderdelen. En ook De 
Keerkring gaat mee in dat nieuwe logo. Hoe het 
logo eruit komt te zien is nog even geheim- de 
logo’s worden net voor de opening van het Van 
Dam Huis zichtbaar……
Dit is een uitgelezen kans om naar onze naam te 
kijken en die mogelijk te veranderen. Is het 
woord ‘patiëntenvereniging’ nog van deze tijd? De 
in 1948 geformuleerde beschrijving van de WHO  
"Gezondheid is een toestand van volledig 
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en
niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere 
lichamelijk gebreken." Een bekende uitspraak “Dat 
wat je aandacht geeft groeit”, wij willen ons graag 
richten op ‘gezondheid’ ook zoals Machteld Huber 

deze omschrijft. Machteld Huber herdefinieerde de 
beschrijving uit 1948 tot een dynamische 
beschrijving: “Ik zie gezondheid meer als het 
vermogen zich aan te passen en een eigen regie te
voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen van het leven.” Zie ook op blz 8
een interview met Machteld Huber. 
Ook Antroposana heeft als werktitel 
‘gezondheidsvereniging’. 
Hoe klinkt dat 
‘gezondheidsvereniging De Keerkring’ ?
Of gaan we nóg een stap verder en veranderen 
we ook de naam ‘De Keerkring’? 
En dat na 42 jaar? 
Is de naam ‘De Keerkring’ helder voor mensen die 
er nog niet bekend mee zijn? En dan is er ook nog 
een Solidariteitsfonds…. Je hebt straks het Van 
Dam Huis met het gezondheidscentrum 
‘Therapeuticum Haarlem’. Is het een idee om 
‘gezondheidsvereniging Kring Haarlem/ 
Antroposana’ of ‘gezondheidsvereniging 
Antroposana Haarlem’ te gaan heten ? Of wie 
heeft er een suggestie? 
Suggesties welkom en spreek je graag uit op 
avond voor leden van De Keerkring op donderdag 
19 april ! 
Ben je verhinderd om te komen- geef dan graag  je 
suggestie of instemming per mail of brief door aan 
het secretariaat. 

Op de avond voor leden van De Keerkring wordt 
ook aandacht geschonken aan ‘mijn positieve 
gezondheid’. Tine Verhagen zal een inleiding 
over dit thema houden en een korte workshop 
aanbieden. Tine Verhagen, collega van 
Antroposana Alkmaar/Bergen, werkt eigenlijk haar 
hele leven al met ‘positieve gezondheid’ en 
zingeving. Zij zal het concept ‘positieve 
gezondheid’ van Machteld Huber toelichten en de 
aspecten van de zes dimensies (mentaal 
welbevinden, zingeving, lichaamsfuncties, kwaliteit 
van leven, sociaal maatschappelijk functioneren en 
dagelijks functioneren). 
Tine heeft 37 jaar binnen de heilpedagogiek en 
sociaal therapie gewerkt als leidinggevende en 
cultuur religieus medewerker. Twee jaar geleden 
was zij medeorganisator van een symposium over 
Positieve Gezondheid in Noord-Holland Noord voor
beleidsmedewerkers van o.a. Gemeente, 
Zorgverzekering, GGD. Daarnaast geeft  zij 
workshops aan beleidsmedewerkers uit de zorg en 
gemeentes. 
 
De Keerkringkrant zal in ieder geval van uiterlijk 
veranderen, zoals een nieuw logo. Het bestuur is 
zich nog aan het beraden of we de krant in deze 
vorm laten voortbestaan. De volgende uitgave zal 
mogelijk later verschijnen in verband met de 
vakantieperiode, een tijd waarin het niet al te 
gemakkelijk is om kopij te verzamelen en te 
verwerken. Wij zijn ook benieuwd naar de nieuwe 
ontwikkelingen ……

Een hartelijke groet van Aggie, Henk en Hilda
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Van harte welkom op
donderdag 19 april

 om 20.00 uur
op de zolder Prinsen Bolwerk

12 

‘Mijn positieve gezondheid’ 
door Tine Verhagen

Christof Zwart zal een update 
geven van het Van Dam Huis 
en eventuele vragen 
beantwoorden. 

Een nieuwe naam- gaan we 
naar ‘gezondheidsvereniging’ 
en hoe wordt onze naam? 

kort ‘officieel’ ALV gedeelte

en dat wat er verder ter tafel 
komt…….

BIBLIOTHEEK:
De uitleen van de boeken van De Keerkring wordt 
even stilgelegd. Met ingang van 30 maart worden 
er geen boeken uitgeleend, teug brengen kan 
uiteraard wél! Ten behoeve van de bibliotheek in 
het Van Dam Huis worden de boeken 
geïnventariseerd. Met de opening van de grote 
bibliotheek in het Van Dam Huis begane grond 
komen ook onze boeken weer ter uitleen.

Het is wel schrikbarend hoeveel boeken de 
bibliotheek mist. O.a. uit de ‘levensvraagstukken’ 
serie missen er 50 boeken van de 123 boeken! 
De bibliotheek was natuurlijk door ruimtegebrek in 
het Therapeuticum Bolwerk slecht bereikbaar- dit 
vinden wij wel heel veel! 

Boeken terugbrengen kan- zonder ‘boete’ – wij 
doen een dringend beroep op alle mensen die 
nog één of meerdere boeken thuis hebben 
liggen om ze in te leveren in de bibliotheek op 
zolder óf ze  bij de doktersassistenten af te 
geven. 

NIEUWS VAN HET 
THERAPEUTICUM
Voortgang van de bouw. 
Op 6 februari vierden we het hoogste punt van het 
Van Dam Huis. Een bijzonder moment dat met een 
feestelijke bijeenkomst werd gevierd. Nu de 
buitenkant zijn voltooiing nadert, gaat de aandacht 
steeds meer naar de binnenruimte. Het aftimmeren
van alle ruimtes zal nog heel veel tijd en energie 
vragen en toch moet het gebouw begin juli worden 
opgeleverd! 
Hoewel het een mooie, zachte, winter lijkt is het 
voor de bouw een slechte periode geweest.  Van 
de 20 werkdagen tot 14 februari waren er maar 
liefst 10 ‘onwerkbaar’. Onwerkbaar weer ontstaat 
als er óf te veel regen is, óf te harde wind, óf te 
koud weer. Dat wordt door een onafhankelijk 
bureau vastgesteld en is een legitieme reden voor 
latere oplevering. Als de aannemer alle onwerkbare
dagen inderdaad niet gewerkt had, werd de 
oplevering ver na de bouwvak, ergens in 
september of oktober! Gelukkig schat de aannemer
dat de oplevering ruim voor de bouwvak zal zijn. 
We streven dan ook naar een verhuizing op 1 
augustus, de huur van Prinsen Bolwerk en 
Koninginneweg zijn al opgezegd!
Voor de inrichting van de zaal, de bibliotheek en 
het informatiecentrum op de begane grond is nog 
steeds veel geld nodig. We hebben nu ongeveer € 
40.000,- van de benodigde € 70.000,- Uw steentje 
is dus nog steeds van harte welkom op 
http://www.steentje-bijdragen.nl  of door 
overmaking van een schenking op 
NL 43 TRIO 0198 0161 31 ten name van de 
Vrienden van het Antroposofisch Centrum Haarlem.

Film.
In opdracht van het bestuur wordt er een film 
gemaakt over de bouw van het Van Dam Huis. U 
kunt de eerste twee afleveringen zien op het eigen 
youtube kanaal van het Van Dam Huis: 
https://www.youtube.com/channel/UCvT28e5XpfYv
4SyBk4ZS52g  In deel 2 vertelt Yaike Dunselman 
over het ontwerpproces van de het gebouw. 

Uit de praktijken:
We zijn verheugd te kunnen melden dat we voor 
2018 een extra budget voor POH-GGZ hebben 
gekregen, waardoor we de samenwerking met Yara
Burger konden voortzetten. We zijn  heel blij dat zij 
het team is komen versterken. 
Eind maart gaan we afscheid nemen van Didi 
Arons.  Zij is sinds juni 2007 assistente op het 
Bolwerk en zij gaat begin april met pensioen.  
Sandra Smits, die als invalster voor Hanan werkt, 
zal haar uren (voor een deel) overnemen. 
In de loop van dit jaar treedt een nieuwe privacywet
in werking. We buigen ons nog over de gevolgen 
voor de praktijk maar duidelijk is wel dat het er 
allemaal niet eenvoudiger op wordt. 
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Website.
Er wordt niet alleen gewerkt aan een nieuw 
gebouw, maar ook aan een nieuwe website. Deze 
moet duidelijker, informatiever en vooral 
gebruiksvriendelijker worden. We hopen de website
eind mei te kunnen presenteren! 

Medische tip
Graag wil ik aan u voorstellen het middel 
Hepatodoron van Weleda. Het is een 
zelfzorgmiddel. Men kan het dus kopen bij 
sommige winkels en apotheken, bijvoorbeeld 
sommige natuurvoedingswinkels. Als ze het niet 
hebben kan het besteld worden. In de winkel van 
het toekomstige nieuwe pand Van Dam Huis zal het
ook te koop zijn.

Het middel bestaat uit twee plantaardige 
bestanddelen namelijk het blad van de 
bosaardbeiplant en het blad van de wijnstok. Het 
zijn twee zeer verschillende planten, maar beide 
met wel bekend om zijn lekkere vruchten. Het 
unieke is dat ze in dit middel bij elkaar gebracht 
zijn. Samen vormen ze hepatodoron, wat 
“geschenk voor de lever” betekent. Het kan 
gebruikt worden als de lever ondersteund kan 
worden. In onze hectische tijd is dat bij veel 
mensen het geval, bijvoorbeeld wanneer je last 
hebt van de typische middagdip én zeker ook 
wanneer je ‘s nachts juist wakker wordt rond 3 uur 
en niet meer goed kan inslapen.

Het gebruik staat op de bijsluiter in de verpakking. 
Maar als je het neemt om beter te slapen dan raad 
ik aan om het alleen voor de nacht te nemen en 
dan 3 tot 4 tabletten in een keer. Het zijn 
kauwtabletten. Ik het begin moeten de meeste 
mensen een beetje wennen aan de smaak.

Welterusten!

vriendelijke groet Marion van Bree, huisarts

Hoogste punt !

Op 6 februari 2018 rond half een in de middag ver-
zamelden zo'n 70 belangstellenden zich rond het 
Van Dam Huis om te vieren dat het hoogste punt 
van de bouw bereikt is. De klas van juf Barbara had
weer een prachtig bouwlied ingestudeerd, waarna 
Laurens Putter, voorzitter van het bestuur, de men-
sen toesprak. Hij verhaalde over de geschiedenis 
van het pannenbier en de vlag in top bij het berei-
ken van het hoogste punt. Met de komst van een 
dak op het gebouw begint het al iets te tonen van 
waar we willen staan: een verbindend geheel tus-
sen boven en onder, binnen en buiten.

Daarna gingen we, langs de fraaie tekeningen die 
vader en zoon Westra op de muren hadden laten 
verschijnen, naar buiten om de vlag in top te hijsen.
Onder luid applaus werd de vlag naar het dak ge-
hesen en daar stevig neergezet. Vervolgens werd 
er gezellig nagepraat op de zolder van het Bolwerk,
waarbij de patiëntenvereniging de Keerkring de bei-
de locaties een fraaie bos bloemen aanbod om dit 
heugelijke moment te vieren.
Uiteraard ging er een doos Haarlems Jopenbier 
naar de bouwvakkers.

Ga voor nog veel meer foto's naar de site van het 
Van Dam Huis. De foto's zijn gemaakt door Thomas
Zwart ( http://www.vandamhuis.nl ).

 

AANBOD VANUIT HET 
THERAPEUTICUM

Workshop hoge bloeddruk
Hoge bloeddruk?                                             
Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen 
van een workshop over hoge bloeddruk. Hoge 
bloeddruk is een risicofactor voor het krijgen van 
hart- en vaatziekten.
Tijdens deze workshop krijgt u uitleg over wat hoge
bloeddruk is. Waarom is een gezonde bloeddruk 
belangrijk? Wat kun je eraan doen als de bloeddruk
te hoog is? Wat zijn de aanvullende therapeutische 
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mogelijkheden vanuit de antroposofische 
geneeskunde?
We maken er een inspirerende workshop van!
Deze workshop zal verzorgd worden door Marion 
van Bree, huisarts, Linda van Santen, 
praktijkverpleegkundige en Annemiek Vloon, 
muziektherapeut.

Kosten: De workshop is kosteloos.
Datum: donderdag 19 april van 15.30 -16.45 uur
Locatie Prinsen Bolwerk 12, zolderverdieping.        
Als u besluit deel te nemen, graag aanmelden bij 
Linda van Santen tel.: 0641721088 of mail: 
linda.vansanten@therapeuticumhaarlem.nl
 

  

‘Kom in beweging!’

Wilt u op een prettige manier werken aan een 
betere gezondheid? Kom dan 12 april om 19.30 
uur naar de informatiebijeenkomst op de zolder 
van het therapeuticum aan het Prinsen Bolwerk 
12 
Alweer voor het derde jaar doet het Therapeuticum 
mee aan de Nationale Diabetes Challenge. Dit eve-
nement vindt dit jaar plaats in Amsterdam, de start 
is het Olympisch Stadion op 29 september.

Dat er gezondheidswinst te behalen is door wande-
len is eigenlijk vanzelfsprekend, maar het ook  aan-
getoond door middel van onderzoek. Meer informa-
tie vind je op onderstaande website en onder-
aan deze pagina een kort filmpje met ervaringen 
van deelnemers.
De voorbereiding bestaat uit een wekelijkse wande-
lingen, we houden rekening met beginnende wan-
delaars. Er loopt altijd een therapeut en/of wandel-
coach mee met de groep.
Hoewel met name mensen met diabetes door de 
organisatie van de Bas van der Goor Foundation 
wordt aangesproken is het hebben van diabetes 
absoluut geen voorwaarde om mee te doen.
Iedereen die aan zijn of haar gezondheid wil wer-
ken door 1 x per week in groepsverband te wande-
len is van harte welkom. Men kan zich voorberei-
den op een  wandeling van naar keuze, 5, 10, 15 of
20 km. 

Wij vertrekken elke donderdagochtend om half 
11 vanaf het station ( tot het Van Dam Huis af is).

Voor deelname aan de wandelingen, het evene-
ment in het Olympisch Stadion én een shirt met 
logo bedragen betaalt u eenmalig 5 euro per per-
soon. 
De inschrijving is al geopend en kan via een di-
recte link:  https://www.nationalediabeteschal-
lenge.nl/therapeuticumhaarlem/
Voor meer informatie: Hans Langbroek: tel: 
0681804712 of Margje Vlasveld: 071 5226703

Cursus Balanceren is een Kunst

Wordt het jou ook wel eens teveel? De drukte of
juist  de  eenzaamheid,  verwachtingen  en  ver-
plichtingen….. Hoe breng je dat allemaal in balans?
De cursus “Balanceren is een kunst” biedt handvat-
ten om meer balans in je eigen leven te creëren.
Met behulp van o.a. non-verbale technieken (teke-
nen en boetseren) laten we belangrijke thema's in
het leven passeren waar we de balans in zoeken,
zoals  slapen  en  waken,  verbinden  en  loslaten,
willen en moeten, inspanning en ontspanning. 
Waar: Prinsen Bolwerk 12 te Haarlem.
Wanneer: Elke cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten
op vrijdag van 11:00 - 12.30 uur. De eerste bijeen-
komst is op 18 mei en de laatste op 6 juli (nog paar
plaatsen vrij).
Kosten: De cursus wordt gedeclareerd als 
groepsconsult POH-GGZ bij de zorgverzekeraar. 
Dit valt onder de huisartsenzorg en komt niet ten 
laste van het eigen risico. Wij vragen van u een 
eigen bijdrage voor de materiaalkosten van € 10,-  
te voldoen bij de eerste bijeenkomst.
Info en aanmelding: Aanmelden kan digitaal via 
bit.ly/Balanceren,  de folder is ook aan te vragen bij
Therapeuticum en staat op de website:  
www.therapeuticumhaarlem.nl
Nadere informatie: 
06-18547620 (Marleen Becht) of 
06-41721536 (Twan Nijenhuis),
poh-ggz@therapeuticumhaarlem.nl.

PROGRAMMA CENTRUM VOOR 
ANTROPOSOFIE 
PROGRAMMA Voorjaar 2018
www.antroposofiehaarlem.nl 

Feestgeluiden van het voorjaar
vogels waarnemen voor beginners
workshop door Wolter Bos, bioloog
Zaterdag 31 maart en 14 april    10.00 – 12.30 uur
Borgstichting Vuurtonstraat 1A, Haarlem
Kosten € 25 voor beide ochtenden
Opgave (verplicht): www.antroposofiehaarlem.nl of 
023 5322632 Liesbeth van Beek

                           ********  

Ingezonden door Lily Keijzer: 

de Kosmische Kleuren Cirkel
12 Kleuren, 12 Deugden
Oefenend schilderen met deze grootse 
onderwerpen, een uitdaging.
12 keer schilderen als voorbereiding op de Heilige 
Nachten.
Op vrijdagochtend: start 24 augustus 2018, 
10:30- 12:30u
Informatie: tel 023- 5311940 tot 10 uur s’ochtends
of per e-mail ewkeijzer@outlook.com
Website. : www.paintart-lilykeijzer.nl
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VRAAG VANUIT CENTRUM VOOR 
ANTROPOSOFIE 
Beste mensen,
Graag willen wij u iets vragen.
Wij zijn bezig met de hernieuwde bibliotheek en 
informatiecentrum/ winkel die binnen de muren van
het nieuwe Van Dam Huis vorm zal gaan krijgen.
De bibliotheek heeft een uitgebreide collectie 
antroposofische boeken. De winkel opent met een 
mooi, uitgebreid assortiment. Naast onze grote 
collectie kinder- en kunstkaarten, boeken, 
knutselmaterialen en seizoentafelfiguren, zullen 
o.a. kleine cadeauartikelen, euritmieschoenen, 
wollen en zijden (onder)kleding en 
zelfzorgmiddelen verkocht worden. Ook zal in het 
informatiecentrum/ winkel informatie te verkrijgen 
zijn over antroposofie en activiteiten, evenals een 
cursusaanbod op creatief gebied.
Inmiddels hebben wij al meerdere vrijwilligers 
gevonden om straks samen bibliotheek of 
informatiecentrum/ winkel te bemannen, maar 
zoeken hiervoor nog enkele mensen.
Vindt u het leuk om ons team van vrijwilligers te 
komen versterken, of kent u mensen die dit leuk 
zouden vinden, heel graag!
Irena Beemsterboer, namens de winkel- en 
bibliotheek voorbereidingsgroep
Stuur dan een mail naar: 
irenabeemster@hotmail.com.

EENZAAMHEID 
EN OUDER ZIJN ……

In de jaren ’90 werd het bejaardenhuis langzaam 
afgeschaft en ontstond de opinie dat oudere 
mensen veel langer thuis konden blijven wonen. 
Ook door het toenemend aantal ouderen in onze 
samenleving is er een enorme maatschappelijke 
belangstelling ontstaan voor ouderen. Heel veel 
(langdurig) onderzoek (o.a.  Amsterdam Centre of 
Aging-ACA) vond plaats van allerlei fenomenen die
met ouder worden te maken hebben. Niet alleen 
lichamelijke aspecten, maar ook geestelijke  en 
sociale. Het is duidelijk geworden dat psycho-
sociale aspecten een grote rol spelen in de 
lichamelijke weerbaarheid en herstel.                       
De laatste jaren is er veel aandacht gekomen voor 
eenzaamheid. Wat is eenzaamheid ?                       
We kunnen  verschillende vormen van 
eenzaamheid benoemen. Zo is  er sociale 
eenzaamheid, waarbij het gaat om het ontbreken 
van contacten met andere mensen en  de 
intrinsieke (innerlijke of emotionele) eenzaamheid, 
die ondanks  de aanwezigheid van relaties met 
anderen kan bestaan. Bij sociale eenzaamheid 
kunnen bezigheden/hobby’s in groepsverband een 
oplossing zijn, maar vooral de laatst genoemde 
vorm van eenzaamheid is niet zo makkelijk te 
verhelpen.                                  
We kennen allemaal een zekere mate van 

eenzaamheid gedurende ons leven, maar juist als 
we lichamelijke beperkingen gaan ervaren en we 
mensen uit onze naaste omgeving verliezen, kan 
eenzaamheid duidelijk voelbaar worden. De 
verbinding met onze omgeving, de wereld wordt 
dunner. Onze wereld wordt kleiner en ondanks 
uiterlijke hulp raken we als het ware meer op 
onszelf aangewezen. Hoe kunnen we hiermee 
leren omgaan? Wat is het om oud te worden?
In het Therapeuticum Haarlem zijn we al jaren in de
gelukkige omstandigheid dat  we specifieke 
expertise hebben voor ouderen in de praktijk. Linda
Vink, de praktijkondersteuner voor ouderen, doet 
hierin veel werk. Zij brengt de situatie in kaart voor 
de zogenaamde kwetsbare oudere, om zo 
knelpunten te signaleren en een individueel 
zorgplan te maken. Jaarlijks kijkt uw huisarts naar 
de medicatie; vooral bij ouderen die meer dan vijf 
medicijnen moeten innemen, is een kritische 
beoordeling zinvol en nodig; op oudere leeftijd 
reageert ons lichaam veel gevoeliger en kunnen 
bijwerkingen een grotere impact hebben.                 
We hebben ons ook afgevraagd wat wij kunnen 
betekenen in het kader van het probleem 
eenzaamheid en vooral de preventie ervan. Dit 
heeft geleid tot  de ontwikkeling van een cursus die
we binnenkort  als proef willen gaan starten met als
titel :” Wat maakt deze dag de moeite waard; de 
kunst van het ouder worden”. De cursus werd 
ontwikkeld  door de praktijkondersteuners Linda 
Vink en Linda van Santen en kunstzinnig 
therapeute Silvia Pedrotti, zij  kregen daarbij van 
buiten af ook advies van Annelies den Dulk, 
geestelijk verzorger in een zorginstelling in 
Amsterdam. De drie  eerstgenoemden zullen de 
cursus leiden.
Spiritueel welbevinden wordt ook wel beschreven 
als het hebben van o.a. vrede, harmonie en 
vertrouwen. Dit is een kwaliteit van het midden, een
hartekracht. Hoe kunnen we als oudere in deze 
toch vaak lastige of moeilijke levensfase innerlijk 
een verbinding proberen te zoeken met dat wat wij 
belangrijk vinden; wat in ons leven belangrijk is 
geworden? Zicht krijgen op je eigen levensloop of 
biografie is een hulp daarbij.  Hoe kunnen we ons 
verhouden tot wat in ons leven gelukt is en niet 
gelukt is ? Kunnen we ons hiermee verzoenen en 
dankbaarheid vinden voor wat het leven heeft 
gebracht. Op oudere leeftijd kunnen we niet rustig 
achterover leunen om wat we hebben gedaan; we 
moeten opnieuw aan onszelf werken.                       
Hoe gaan we In het dagelijks leven om met 
onszelf? Hoe komt de buitenwereld tot ons en hoe 
verzorgen wij onszelf? Waar vinden positieve 
ervaringen, ook al zijn zij nog zo klein of “gewoon”?
Zingeving en verbinding maken dat we elke dag 
opnieuw aankunnen.                                                 

 
Marijke van der Veen, huisarts np     

 

N.B. Zodra er meer bekend is over deze cursus 
vermelden we dat  en komt dat ook op de website 
en op posters in de wachtkamers te staan.
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Herman Hesse – Over de aarde

Over de aarde
Over de aarde leiden er wegen
- een heleboel – 

maar al die wegen
hebben slechts één doel.

Je kunt rijden, je kunt varen
met zijn tweeën,
gedrie of met geen een,
maar de allerlaatste schrede
zet je geheel alleen.

Daarom is geen enkel weten
geen enkel kunnen zo goed
als altijd wel te bedenken
dat je ’t zwaarste zelf doen moet.

EEN AANTAL BOEKEN 
AANGAANDE DIT THEMA

‘Levensloop van de mens’,
door  Bernard Lievegoed 
De levensloop van de mens is geschreven voor de 
mens vandaag die zich vragen stelt over de ontwik-
keling van zijn leven, zijn gezin, zijn carrière, over 
zijn successen en frustraties. Dit boek kan helpen 
tot inzicht, waardoor hij de eigen ontwikkeling beter
kan sturen, in ieder geval beter begrijpen.
 
‘Levensloop en lotsbestemming’, 
door Floris E. Reitsma
Dit boek is een verslag van een serie lezingen over
biografie die de auteur (huisarts en arts in de oude-
renzorg) heeft gehouden voor de oudere bewoners 
van Huize Valckenbosch. 

‘Ouder worden”, verleden–heden-toekomst’, 
door Renée Zeylmans.
‘Ik wil in dit boek proberen een beeld te schetsen 
van de eenheid, van het grote kosmische geheel 
waar we allemaal een deel van zijn. De ziel heeft 
geen grenzen, de ziel is een pelgrim naar eindelo-
ze horizonten. Het is vanzelfsprekend een tipje van
de sluier, maar misschien wel het begin van de reis
die we willen gaan maken.’ 

'Nabij zijn',  door Renée Zeylmans. 
(uitgegeven in 2017)
Rond ons vijftigste beleven we vaak een omslag-
moment in het leven. Moet ik ander werk gaan 
doen? Hoe gaan we voor onze ouders zorgen? 
Hoe ziet ons leven eruit als de kinderen uit huis 
zijn? Maar één ding is zeker: er komt beslist geen 
einde aan onze mogelijkheden tot ontwikkeling. We
zijn ook na ons vijftigste nog lang niet uitgeran-
geerd. Ouder worden is een ontwikkelingsweg die 
je hele leven lang kan duren. Voor dit boek nodigde
Renée Zeylmans drieëntwintig mensen uit om hun 

licht te laten schijnen op thema's waar iedereen in 
het leven - vroeg of laat - een keer mee te maken 
kan krijgen. Zij laten zien dat het leven altijd nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden biedt, of we nu ouder 
zijn of nog wat jonger. De rode draad in dit boek is 
'nabij zijn'. Nabij zijn kent verschillende kanten: je 
kunt een ander nabij zijn, door voor hem of haar te 
zorgen, maar je kunt ook jezelf nabij komen via me-
ditatie. En nabij zijn heeft natuurlijk te maken met 
het nabij zijn van de geestelijke wereld, de wereld 
ook van de gestorvenen. In haar verbindende tek-
sten laat Renée Zeylmans steeds vanuit dit per-
spectief van het nabij zijn een lichtje schijnen op de
thema's van de auteurs.

De weekspreuken van Rudolf Steiner 
Veel mensen gebruiken de weekspreuken als 
bezinningsstof. Te beginnen met Pasen geven de 
spreuken de veranderende stemming weer die de 
mens kan beleven in zijn verhouding tot de natuur 
gedurende de 52 weken van het jaar.

‘Gelukkig ouder worden’, 
door Anselm Grün.  
Anselm Grün, een monnik van een benedictijnen-
abdij schrijft over aanvaarden, loslaten en je ver-
zoenen. ‘Meer dan ooit groeit in onze maatschappij
het besef dat je als oudere niet afgeschreven bent. 
Integendeel, bewust omgaan met ouder worden 
vormt een spirituele tijd van groei en rijpheid. Grün 
daagt ons uit om de confrontatie met de ouderdom 
aan te gaan. Luisteren naar de reflecties van deze 
ervaren monnik doet ons ook nadenken over het le-
ven zelf en helpt ons om bewuster en alerter om te 
gaan met het nu.’ 

‘Ouder worden, de kunst van het loslaten’, 
door  A.J. Welman.
‘Veel mensen zien op tegen het ouder worden; niet 
alleen vanwege gebreken, maar ook in verband 
met eenzaamheid, onzekerheid en verdriet. Ze 
doen alles om jong te blijven of te lijken. Is oud 
worden dan alleen een onaangename kant van het 
leven?' De psychiater A.J. Welman ontvouwt in dit 
boek een andere kijk op de ouderdom. Hij ziet het 
leven niet als een continue lijn die een tijd lang 
berg op gaat, om vervolgens onherroepelijk in het 
dal te voeren. Leven is loslaten en opnieuw 
verbinden. Deze vernieuwing van binnenuit is tot 
op hoge leeftijd mogelijk.’

Uit de serie ‘Gezichtspunten’:
‘Levensvragen’ van Roel den Dulk
Dit boekje bevat een groot aantal wezenlijke 
vragen per levensfase, als praktisch hulpmiddel bij 
biografisch zelfonderzoek.

“Zingeving in de laatste levensfasen’ 
van Jan Saal
In deze brochure worden gezichtspunten en 
oefeningen aangereikt die de oudere mens kunnen 
helpen bij het gaan van het laatste stuk van hun 
levenspad.
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Rudolf Steiner
Zielenwensen kiemen

Zielenwensen kiemen,
Wilsdaden groeien,
Levensvruchten rijpen.

Ik voel mijn lot,
mijn lot vindt mij.
Ik voel mijn ster,
mijn ster vindt mij.
Ik voel mijn doel,
mijn doel vindt mij.

Mijn ziel en de wereld zijn één.

Het leven wordt klaarder om mij,
Het leven wordt zwaarder voor mij,
Het leven wordt rijker in mij.   

MIJN POSITIEVE GEZONDHEID 

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor 
achter de beweging Positieve Gezondheid. De 
stichting is opgericht door Machteld Huber, de 
grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil
de beweging die ontstaan is rond Positieve 
Gezondheid stimuleren, versterken en  versnellen. 
Zo maken we met elkaar van Nederland de 
grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar 
mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan 
waar ook ter wereld. 

In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol 
leven centraal. Daarom wordt mensen gevraagd
wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je 
spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan. 

Op de website : mijnpositievegezondheid.nl staat
een test die je kan invullen. De online tool wordt de 
komende tijd steeds verder ontwikkeld, op de web-
site vindt je altijd de laatste versie. Tijdens de test 
beantwoord je in totaal 42 vragen over verschillen-
de onderwerpen. Na afloop krijg je een overzicht 
van je persoonlijke score.

Dat zijn vragen over

 Hoe voel ik me lichamelijk?
 Hoe gaat het mentaal met me
 Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen 

toekomst?
 Lukt het me te genieten van het leven?
 In hoeverre kan ik meedoen in de samenle-

ving?
 Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

Over ieder onderwerp krijg je 7 stellingen te zien. 
Geef bij elke stelling aan in hoeverre je het ermee 
eens bent of niet. Vul in wat je zélf belangrijk vindt. 
Je antwoorden brengen je Positieve Gezondheid in
kaart. Dat gebeurt aan de hand van het spinnen-
webmodel. Dat ingevulde model kun je vervolgens 
downloaden, opslaan of printen. 

Op de achteromslag van deze Keerkringkrant  staat
het spinnenwebmodel. 
Dit ingevulde spinnenwebmodel is niet bedoeld om 
te kijken waar je laag scoort, maar juist om te kij-
ken waar je behoeftes liggen, wat je zelf écht 
belangrijk vindt en waar je blij van wordt als het
je lukt om dát te veranderen. Met het ingevulde 
model kun je ook zelf aan de slag, je kan het be-
spreken met partner, vriend/vriendin of daar waar 
nodig met zorg- of hulpverlener. 

In de bijlage van Haarlems Dagblad werd op 9 de-
cember j.l. ook een heel artikel gewijd aan dit on-
derwerp. 
Voormalig topsporter en arts Carl Verheijen, werkt  
nu bijna een jaar samen met Machteld Huber. “We 
weten allemaal dat de gemiddelde levensverwach-
ting is toegenomen. Dat betekent ook dat het aan-
tal mensen met een chronische ziekte of beperking 
toeneemt. Ik weet zeker dat al die mensen het be-
langrijk vinden dat ze kunnen meetellen in de sa-
menleving. Zingeving en meedoen moeten net zo-
veel aandacht krijgen als aandoening en ziekte. We
moeten ons richten op de mens achter de patiënt.” 
Er zijn vele initiatieven in het land vertelt Carl Ver-
heijen “Texel wil het eerste eiland van positieve ge-
zondheid zijn. Om de vergrijzing en ontgroening het
hoofd te bieden. Van alle provincies loopt Limburg 
voorop. In Schagen stelt het gemeentebestuur het 
geluk van de burger centraal. Wordt er geld uitge-
geven , dan denkt men na over de vraag of de bur-
ger daar gelukkiger van wordt. Schagen heeft trou-
wens ook een wethouder van Geluk.”  En “We 
moeten van gezondheidszorg naar zorg voor ge-
zondheid.”

Ook in de ‘Krant van de Aarde’ 2018-1 staat een in-
terview mat Machteld Huber. “Gelukkig leven 
steeds meer Nederlanders bewust en letten zij erop
dat ze voldoende bewegen en gezonde voeding 
eten. Dat zijn de basisvoorwaarden voor gezond-
heid, maar uit onderzoek naar de ‘Blue Zones’ in de
wereld, waar mensen oud worden zonder chroni-
sche ziektes, blijkt dat ook emotio-nele , psychi-
sche en sociale factoren belangrijk zijn. Een sociaal
netwerk is belangrijk, net als zingeving: het gevoel 
dat je vreugdevol aan je idealen kunt werken en dat
je vrienden hebt met wie je dat kan delen. Je hoeft 
geen medicus te zijn om al die dimensies toe te 
passen in een gesprek, dat kan op elk niveau aan 
de orde komen. Je kunt ook jezelf bevragen om be-
wuster te worden van alle aspecten die belangrijk 
zijn voor je gezondheidswelzijn.”   
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Onderstaand artikel werd eerder Motief gepubli-
ceerd februari 2015

Meer zingeving in de 
spreekkamer 

7 december 2014

Artsen helpen patiënten hun krachtbronnen te 
hervinden

Gezondheid is verre van statisch. Het is geen 
vaststaand, maar eerder een dynamisch thema, 
stelt dr. Machteld Huber, arts-onderzoeker van 
het Louis Bolk Instituut. Zij promoveerde in 
december 2014 op haar onderzoek naar het 
concept ‘positieve gezondheid’. Onderdeel van 
deze visie op gezondheid is zingeving en 
spiritualiteit.

Op tafel in de vergaderruimte van het Louis Bolk 
Instituut, de vaste werkplek van arts-onderzoeker 
dr. Machteld Huber, ligt haar proefschrift: ‘Towards 
an new dynamic concept of health’. Het onderzoek 
beschrijft op een eigentijdse manier het thema 
gezondheid. Het biedt een andere kijk op de 
definitie van gezondheid. De 
Wereldgezondheidsorganisatie stelde in 1948 de 
volgende definitie vast: "Gezondheid is een 
toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk welzijn en niet slechts de 
afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk 
gebreken." Destijds een revolutionaire definitie in 
het licht van de vele infectieziekten, maar inmiddels
minder passend, zeker met de opkomst van zoveel 
chronisch zieken, omdat gezondheid als iets 
absoluuts wordt beschreven. 
Machteld Huber herdefinieerde het tot een 
dynamische beschrijving: “Ik zie gezondheid meer 

als het vermogen zich aan te passen en een eigen 
regie te voeren, in het licht van de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven. 
Dit concept sluit beter aan bij de beleving van 
mensen én is beter inpasbaar in de zorg. Ik heb 
heel veel mensen geïnterviewd en wat me keer op 
keer opviel, is de veerkracht van mensen. En hun 
mogelijkheid zich aan te passen aan een ziekte die 
hen overkomt, en daarbij ook hun kwaliteit van 
leven te bewaren of soms zelfs te vergroten.”

Lange wandelingen
Hubers gezondheidsonderzoek vindt zijn oorsprong
in haar persoonlijke leven. Als dertigjarige huisarts 
werd zij in korte tijd ernstig ziek. “Ik maakte vier 
heel verschillende ziektes door in drie jaar tijd. Als 
huisarts had ik natuurlijk genoeg medische 
achtergrond om met een klinische blik naar mijn 
ziektes te kijken. Maar ik merkte dat die kennis mij 
niet verder hielp in het herstelproces. Wat wel 
positief bijdroeg waren lange dagelijkse 
wandelingen in de natuur en mijn reflecties die ik 
noteerde in mijn dagboek. Ik vroeg mij geregeld af 
wat mijn lichaam nodig had. Al vrij snel ben ik dat 
fenomeen als onderzoeker gaan benaderen. Ik 
ontdekte dat zingeving veel meer impact had dan al
mijn medische kennis. Zo is mijn zoektocht naar 
gezondheid begonnen. Nu, dertig jaar later, is de 
cirkel rond met mijn proefschrift over dit thema. Ik 
heb enkele omwegen gemaakt om hier te komen, 
maar die zijn achteraf zeer zinvol gebleken. Ik heb 
veel vertrouwen in het leven.”

ZINGEVING IS DE STERKSTE 
GEZONDHEIDBEVORDERENDE 
KRACHT IN DE MENS
Huber onderzocht wat mensen onder gezondheid 
verstaan. Naast lichamelijke, psychische, sociale 
dimensies, kwaliteit van leven en het dagelijks 
functioneren vinden patiënten zingeving heel 
belangrijk en helend. Die brede invulling van 
gezondheid noemt zij ‘positieve gezondheid’. 
“Wanneer je als arts de laag weet te bereiken van 
het existentiële in patiënten, breng je mensen in 
contact met hun kracht. Het gaat om het hervinden 
van hun eigen krachtbronnen. Wanneer een patiënt
ontdekt wat zijn of haar drijfveren zijn, kom je echt 
een stap verder in het helingsproces. Dan 
verandert er iets in zijn of haar beleving van 
gezondheid en kwaliteit van leven. Iemand met een
dwarslaesie vanaf de nek kan heel positief zijn over
zijn kwaliteit van leven, terwijl iemand met een 
prima gezondheid zich daar niets bij kan 
voorstellen. Bij positieve gezondheid gaat het juist 
om het contact maken met de diverse lagen die 
rond dit thema spelen. Lichamelijke, mentale, 
spirituele en sociale aspecten bepalen je ervaring 
rond gezond zijn. En niet alleen dat fysieke deel, 
waar de geneeskunst zich nu met name op richt.”
Een van de stellingen die Huber verdedigde bij 
haar promotie was: ‘Zingeving is de sterkste 
gezondheid bevorderende kracht in de mens’. Een 
uitspraak van Viktor Frankl in zijn boek ‘… 
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Trotzdem JA zum Leben sagen, Ein Psychologe 
erlebt das Konzentrationslager’. “Dat boek las ik als
jonge arts en was daar erg van onder de indruk. Ik 
groeide op in een na-oorlogsgezin waar het verdriet
en het lijden van de oorlogsjaren dichtbij waren. In 
dit boek beschrijft de joodse psychiater Frankl wat 
hij observeerde aan overlevingskracht bij zijn 
medegevangenen in het concentratiekamp. Op de 
een of andere manier ontdekte hij dat de mensen 
die het overleefden een doel hadden waarvoor zij 
leefden. Soms klein, soms groot. Dat ging om 
zingeving en veerkracht. Frankl heeft er zich na de 
oorlog op gericht mensen te helpen hun eigen 
zingeving te vinden. Ik ben hier nog steeds zo van 
onder de indruk, dat ik deze stelling heb gekozen.”

Positieve reacties 
Huber is enthousiast over haar concept, maar 
vooral ook over de reacties die zij krijgt vanuit de 
zorgwereld. Ze geeft lezingen door het hele land en
ontmoet veel mensen die er wat mee willen. 
Machteld Huber beweegt zich bewust in algemene 
gezondheidszorgkringen. “Ik vind het heel mooi 
wanneer dit concept gemeengoed zou worden in 
algemene ziekenhuizen, wijkcentra, 
gezondheidscentra, etc. De laatste jaren draaide 
het in de zorg vooral om financiële prikkels en dat 
heeft de zorg geen goed gedaan. Maar ik zie een 
kentering. Artsen vertellen mij: ‘Ik zou het ook 
dolgraag anders willen, maar ik moet van mijn 
ziekenhuis wel mijn targets halen’. Die mentaliteit 
moet veranderen en dat zie ik ook gebeuren. Het 
concept van positieve gezondheid wordt al door 
diverse organisaties omarmd.”
Zo is in de Noordelijke Maasvallei rond Boxmeer 
het concept inmiddels opgepakt door de 
zorggroepen, wijkteams, het ziekenhuis, de GGZ-
instelling, de GGD en de gemeente. Zij willen over 
vijf jaar helemaal vanuit positieve gezondheid 
werken. Maar ook het UMCG in Groningen wil er 
mee experimenteren onder medische 
professionals. En zorgverzekeraar VGZ pakt het 
op. “Het effect hiervan zou kunnen zijn dat mensen 
straks in de spreekkamer met hun arts of 
verpleegkundige in de wijk een ander gesprek 
voeren. Dan gaat het niet alleen om het medische 
aspect van de ziekte, maar om hun complete 
welbevinden. Zij kunnen vragen krijgen die hen 
laten nadenken over hun drive, hun verlangens, 
over dingen waarvoor zij zelf warmlopen. Het gaat 
om zingeving, om lekker in je vel zitten, om sociale 
contacten, om beleving en natuurlijk ook om het 
lichamelijke aspect. Ik hoor van de mensen die met
deze brede invulling van gezondheid willen werken,
dat die zes factoren het complete plaatje over 
gezondheid geven.”

Positieve gezondheid
Wanneer het nieuwe concept gezondheid meer 
voet aan de grond krijgt in de zorg, zal in het werk 
van artsen en andere zorgprofessionals ook meer 

zingeving aan de orde komen. “In mijn onderzoek 
sprak ik de twee bekende longartsen in Beverwijk, 
die hun uiterste best deden om de sociaal lagere 
bevolking uit die streek van het roken af te krijgen. 
Het lukte maar niet, met alle negatieve gevolgen 
van kanker en andere longaandoeningen van dien. 
Inmiddels zijn deze artsen met motivational 
interviewing begonnen, waarin aan patiënten (die 
dat willen) gevraagd wordt waar zij van houden, 
wat voor hen écht veel betekent, en waarvoor ze 
het stoppen met roken wel over zouden hebben. 
Dan gaan ze aan het werk met stoppen met roken-
coaches en dat heeft resultaat. Dat leidt tot minder 
frustratie bij zowel artsen als patiënten. Dat is nu 
zo’n prachtig voorbeeld van positieve gezondheid.”

Om de bruikbaarheid van het concept te 
ondersteunen, heeft Huber een praktisch 
spinnenweb ontwikkeld, waarin de zes dimensies 
zijn vormgegeven. Zo hebben zorgverleners ook 
daadwerkelijk de tools in handen om dit nieuwe 
concept neer te zetten. De komende tijd gaat 
Huber dit met haar team van het Louis Bolk 
Instituut nog verder ontwikkelen. Daarnaast is 
Huber lid van de Commissie Innovatie 
Zorgberoepen van het Zorginstituut Nederland. 
“Minister Schippers is bezig met een krachtige 
omvorming van de zorg in ons land. Op dit moment
komen nog veel mensen bij de medisch specialist, 
die eigenlijk ook prima door een goede 
ondersteunde huisarts of wijkarts geholpen kunnen 
worden, of het zelf kunnen. Preventie en 
zelfmanagement – mits goed ondersteund – zijn 
methoden die uiterst werkzaam zijn om positieve 
gezondheid verder uit te bouwen. Dit betekent dat 
mensen de regie echt in eigen hand nemen en dat 
werkt zoveel beter. Artsen die nu worden opgeleid 
zullen beter moeten leren hoe zij een meer 
vraaggestuurde houding tegenover patiënten 
kunnen aannemen.”
Machteld Huber ziet in de huidige veranderingen in 
de zorg die minister Schippers doorvoert naast 
risico’s voor chaos, zeker ook kansen. “De laatste 
tijd gingen de discussies vooral over de tarieven 
van medisch specialisten, de macht van 
zorgverzekeraars en vrije artsenkeuze. Dat is een 
deel van het verhaal. Ik kijk ook naar de 
onderstroom, naar de regie van zorg die naar 
gemeentes gaat, naar de mogelijkheden die dat 
biedt om de zorg weer persoonlijker te maken. 
Daarin past het concept van positieve gezondheid 
uitstekend. Het is goed dat het in kleine groepen 
ontwikkeld wordt, dat er vormen voor gezocht 
wordt. Je ziet dat er synchroon aan mijn concept 
ook elders initiatieven ontstaan voor meer 
verbinding, reflectie en zingeving in de zorg. Het is 
een kwestie van wennen aan deze andere kijk op 
zorg, maar het kan ons veel opleveren.”

Tekst: Dana Ploeger | Foto: Michiel Rietveld
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Advertentie Advertentie

Rozemarijn Santé
Vrijwilliger gezocht in de Green Canteen!

Wil jij met een van onze jongeren in de kantine van het
Rudolf Steiner College werken? Broodjes en koeken

afbakken, koffie zetten, boodschappen doen, opruimen
en – natuurlijk – de leerlingen bedienen? Kom gerust
een dagje meelopen om te kijken of het wat voor je is.

De werktijden zijn van 09.00 tot 14.00. De dag in
overleg. Informatie? mail j.wouters@rozemarijn.net
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EEN STEENTJE BIJDRAGEN

Op onze website kunt u lezen dat ook een kleine 
gift mogelijk is. Het gezegde “vele kleintjes 
maken samen een grote” is een uitspraak waar 
wij blij van worden!
Zowel voor incidentele als periodieke schenkingen 
bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van 
fiscale voordeelregels, wij hebben een 
zogenaamde  “Anbi-status”.
Zie: www.antroposofischcentrumhaarlem.info   
en   www.steentje-bijdragen.nl
Mensen zonder internet kunnen voor meer 
informatie Bob van der Ploeg bellen,
telefoon 0251-234823.

UIT DE BOUWBRIEF 28 JANUARI 
2018: 

Brievenactie
 
Op 16 december werd op de zolder van het 
therapeuticum de zending brieven voorbereid, die 
alle patiënten tussen kerst- en oud en nieuw 
ontvingen. Maar liefst 4.000 brieven werden 
gevouwen en samen met een flyer in kleur in een 
prachtige envelop gestopt. Naast de aankondiging 
van de verhuizing, werd u ook opgeroepen om een 
bijdrage te leveren aan, onder andere, de inrichting
van het informatiecentrum en de bibliotheek. Dat 

leverde tot nu toe een kleine € 10.000 op, waarmee
de teller van de schenkingen op € 40.000 komt ! 
We zijn daar heel blij mee, maar komen nog zo'n
€ 30.000 tekort. Mocht u nog in staat zijn om een 
bijdrage te leveren, heel graag !

We hopen dat nog veel meer mensen via de 
website steentje-bijdragen.nl een grotere of 
kleinere bijdrage willen leveren aan de nieuwbouw. 
Door de ANBI status is uw schenking (onder 
voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.

U kunt ook een schenking doen door overmaking 
van uw bijdrage op rekeningnummer 
NL 43 TRIO 0198 0161 31 ten name van de 
Vrienden van het Antroposofisch Centrum Haarlem.

BOUWBRIEVEN:
Volgt u de bouw van het Van Dam Huis al via de 
digitale bouwbrieven? U kunt ze teruglezen en 
ook u kunt zich abonneren via 
www.vandamhuis.nl
Beschikt u niet over internet en wilt u de 
bouwbrieven toch ontvangen, schrijf dan uw 
verzoek voor een schriftelijke bouwbrief aan Bob 
van der Ploeg:
dhr. R. van der Ploeg,  Johannes Poststraat 3, 
1964 BH Heemkerk.

WELEDA
Uw voorschrijfgeneesmiddelen kunt u ook 
rechtstreeks bij Weleda bestellen, zij worden dan 
bij u thuis afgeleverd, 
Alleen bij de bestelling van een medicijn op recept 
kunt ook zelfzorgmiddelen mee bestellen.
Voor meer informatie: 
www.weleda.nl/apotheek
of download de app. 
De medicatie kan naast via de app ook besteld 
worden via de bestelwebsite óf via bestelformulier 
(via mail, fax of per post)

Advies bij zelfzorg nodig? 
Kijk dan eens op:
www.weleda.nl/advies-bij/zelfzorg
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Bijdragen aan het werk 
Van De Keerkring ?

Ja dat kan!
Er zijn vele vrijwilligersmogelijkheden:

* een keertje koffie/thee schenken bij       
lezing/workshop

*posters rondbrengen

* meedenken binnen bestuur of redactie

* penningmeesterschap 

voor meer informatie: 
keerkring@antroposana.nl
of 023-5518640

HET BESTUUR VAN DE 
KEERKRING

Website: keerkring.antroposana.nl
rekeningnummer: NL16 TRIO 0338 6397 48

Hilda Rijkmans (secretaris en ledenadministratie)
Nieuwe Gracht 2, app 10,  2011NE Haarlem
023-5518640
keerkring@antroposana.nl

Henk Stots (penningmeester)
072-8884007  -  hsstots@ziggo.nl

Aggie Adema-Huitema afvaardiging naar 
Solidariteitsfonds

023 – 5247633  -  aggie.adema@xs4all.nl

REDACTIE KEERKRINGKRANT
Hilda Rijkmans 
Lay-out: Sjaak Bont

Kopieerwerk: Vorm op Maat
Oplage: 530 stuks  
Digitale versie aan 70 leden

HET SOLIDARITEITSFONDS

Donatie 2018 Solidariteitsfonds

Het nieuwe centrum voor antroposofische 
gezondheidszorg in Haarlem en omgeving is volop 
in aanbouw. De beide praktijken met al hun artsen 
en therapeuten gaan daarin samen. Als patiënten 
en betrokkenen gaan we er van uit dat dit meer 
mogelijkheden gaat bieden. Ook dat lijnen korter 
worden en samenwerking en overleg 
gemakkelijker.
Samen sta je immers sterker.

Ook op het niveau van onze patiëntenvereniging 
hanteren we dit principe van “samen sterker”. Al 
vele jaren en met succes. Dankzij de jaarlijkse gift 
van onze donateurs kan het Solidariteitsfonds van 
de Keerkring tegemoet komen in kosten, die 
verzekeringen niet vergoeden.
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen 
moet U lid zijn van Antroposana en donateur zijn 
van ons fonds. Uiteraard is deze steun alleen 
bedoeld voor hen, die deze kosten niet zelf kunnen 
dragen.

In 2017 hebben velen een beroep op het 
Solidariteitsfonds gedaan. We hebben in totaal ruim
4100 euro uitgekeerd. Aan donaties kwam ruim 
4000 euro binnen. Inkomsten en uitgaven waren 
het afgelopen jaar dus mooi met elkaar in balans. 
We vragen U vriendelijk, en ook vol vertrouwen, om
elkaar te blijven steunen en ons in de komende tijd 
uw donatie voor 2018 over te maken.

De minimum jaarlijkse donatie, die U recht geeft op
een vergoeding, bedraagt 5,- euro per persoon en 
10 euro per gezin. In voorafgaande jaren hebben 
wij vaak meer uitgekeerd dan er binnen kwam. 
Onze reserve is daardoor niet groot meer. Daarom 
vragen wij U om, als U enigszins kunt, ten minste 
het dubbele te schenken, dus 10,- euro per 
persoon en 20,- euro per gezin. 
Bijgevoegd overschrijvingsformulier kunt U 
daarvoor gebruiken..
U kunt ook uw donatie 2018 direct overmaken op 
rekening NL 69 TRIO 0212 1005 48 ten name van 
Solidariteitsfonds van de Keerkring te Haarlem.

Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.

Maarten Gast, secretaris Solidariteitsfonds

Solidariteitsfonds Keerkring
Bankrekeningnummer van Triodos:

NL69 TRIO 0212 1005 48
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Praktijken Koninginneweg 36, 
2012 GP  Haarlem

Hr. M.A.B.M. Christiaanse, 
huisarts tel. 023-5315886
aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag.
Dr. Christiaanse heeft op woensdag geen spreekuur;
de assistente is wel bereikbaar.
Mw A. Kunenborg,  waarnemend huisarts
aanwezig: maandag in de praktijk van 
dr. Christiaanse

Mw J.Peters, huisarts tel. 023-5312822
aanwezig; maandag, dinsdagochtend, 
woensdag en donderdag
Dhr. J. Laceulle , huisarts 
incidenteel aanwezig op vrijdag
Mw A. Kunenborg,  waarnemend huisarts
aanwezig: vrijdag in de praktijk van dr. Peters

Assistentes praktijken Koninginneweg:
Mw Natasja Vromans
Mw Roline v. Pelser Berensberg
Mw Sunay Arslan

Belangrijke informatie
⦿  Op werkdagen kunt u ons onafgebroken 
bereiken van 8 tot 17 uur. In het weekend en door 
de week na 17.00 uur belt u voor spoedgevallen 
naar de Huisartsenpost. 023-2242526
⦿  Herhalingsrecepten kunt u telefonisch 
aanvragen, via het keuzemenu (toets 2), maar als u 
dat lastig vindt, ook via de assistente.

www.huisartschristiaanse.praktijkinfo.nl
www.huisartsenpraktijkpeters.praktijkinfo.nl

Praktijken Prinsen Bolwerk 12,
2011 MB  Haarlem

Mw. M.A.M. van Bree, huisarts tel. 023-5320218
(dinsdagmiddag en donderdag afwezig)

Hr. C. A. Zwart, huisarts tel. 023-5326469
(gehele woensdag afwezig)

Mw. L. de Haas, huisarts
op woensdag (hele dag) in de praktijk van Dr. Zwart;
op donderdagochtend de praktijk van Dr. Van Bree

Assistentes praktijken Prinsen Bolwerk:
Mw Cecile Stals
Mw Hanan Yahyaoui
Mw Didi Arons
Mw Sandra Smits
Mw Natasja Vromans

Belangrijke informatie
⦿  Op werkdagen kunt u ons onafgebroken  
bereiken van 8 tot 17 uur.
Voor de assistente toets 3, bij spoed toets 1.
⦿  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.
⦿  Voor bloeddruk meten, urineonderzoek, injecties, 
oren uitspuiten etc. kunt u dagelijks terecht bij de 
assistente tussen 9.00 en 9.45 uur zonder afspraak.

Website :  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 023-2242526.

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: maart 2018

http://www.huisartsenpraktijkpeters.praktijkinfo.nl/
http://www.therapeuticumhaarlem.nl/


UITNODIGING VOOR LEDEN VAN DE KEERKRING

Van harte welkom op
donderdag 19 april

 om 20.00 uur
op de zolder Prinsen Bolwerk 12 

‘Mijn positieve gezondheid’ door Tine Verhagen (zie afbeelding).

Christof Zwart zal een update geven van het Van Dam Huis en eventuele
vragen beantwoorden. 

Een nieuwe naam - gaan we naar ‘gezondheidsvereniging’ en hoe wordt
onze naam? 

Kort ALV-gedeelte.

--------------
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