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Ten geleide
Het afgelopen voorjaar was zonniger dan ooit tevoren. Een geweldige stimulans 
voor de natuur, hoewel de hoeveelheid neerslag die ook onontbeerlijk is voor groei 
en bloei, wel te wensen overliet. Water is namelijk het levenselement bij uitstek. 
Water is het milieu, waarin de chemische omzettingen mogelijk worden die voor 
de ontwikkeling van de groene wereld met zijn bloemenweelde noodzakelijk zijn! 
De wonderlijke wereld van het dynamische water kunnen we sinds kort achter in 
de tuin van het therapeuticum bewonderen aan de werking van de flowforms met 
zijn zuiverende wervelingen. Lees daarover in het artikel over de tuin. 

Ook de mens draagt een zuiverend ‘water’-orgaan in zich: de lever, het thema 
van deze nieuwsbrief. De lever blijkt een bron van vitaliteit te zijn en speelt een 
essentiële rol in onze energie- en waterhuishouding. Dit orgaan is zo vitaal, dat 
als je er wat van wegneemt het zelfs weer kan aangroeien! Als de lever niet goed 
functioneert dan nemen je levenskrachten subiet af en kunnen depressieve klach-
ten optreden. Jelle & Jeannette van de Schuit schreven een inleidend artikel over 
dit ‘koninklijke’ orgaan en zijn mogelijke kwalen. In haar plantenrubriek besteedt 
Jeannette aandacht aan de Stinkende Gouwe en de Curcuma, de kerrieplant, die 
samen deel uitmaken van het geneesmiddel choleodoron, een middel voor lever en 
gal. Annemarije de Jong, onze diëtiste, weet wel raad met de lever en geeft ons vele 
kostelijke en smakelijke tips. Daarnaast zijn er tal van andere beschouwingen te 
vinden vanuit de veelheid van onze therapieën.                

Onze therapieënfonds is sinds kort in een Stichting overgegaan. Voor een luttel 
bedrag kunt u zich aanmelden en weet u zich – althans voor een groot deel - verze-
kerd van de waardevolle therapieën die Aurum rijk is! 
 
Namens het therapeuticum wensen wij onze patiënten een vreugdevolle, zonnige 
en vooral vitaliserende zomer toe. Onze nieuwsbrief past vast wel in de rugzak als u 
er actief op uittrekt, maar rust ook lekker uit!  
              
Jeannette van der Schuit                     Jelle van der Schuit                            Hans Spanjaardt
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DE zOmErS 

Klaprozen, korenbloemen, barstenvolle  
goudgele aren streelden mijn gezicht.  
Groengouden vliegen zoemden een gedicht.  
rood liet het ooft de appelwangen bollen. 
zomernachtdonker is gesmolten licht.  
Niet bang zijn voor kabouters en voor trollen.  
ze komen ‘s nachts het grasveld voor je rollen.  
Alleen een dom kind houdt zijn ogen dicht. 
zullen wij dit soort zomers nooit meer zien?  
Ging dan het paradijs voorgoed verloren  
omdat wij aan de wereld toebehoren?  
Huil niet, huil niet, de hemel zal misschien  
een zolder in een huis zijn zonder zorgen.  
Daar hebben ze die zomers opgeborgen.

Kees Stip  

g
e
d
i
c
h
t

Zomeractie voor de nieuwsbrief
Het verheugt ons te kunnen mededelen dat de afgelopen Driekoningenactie 
ruim € 3.350 heeft opgeleverd aan vrijwillige bijdragen! Dat is een geweldig 
resultaat! We voelen ons hierdoor zeer gesteund. 
Wanneer u de nieuwsbrief ontvangt zit deze dicht gestickerd met een etiket. 
Om die etiketten erop te plakken op 3.500 nieuwsbrieven zijn ca. 7 vrijwilligers 
een hele dag bezig, maar om die etiketten uit het medisch systeem van vier 
praktijken te verzamelen en te vervaardigen is At Kerstens – in zijn eentje – een 
hele week bezig! Wij vonden dat niet langer verantwoord en hebben besloten 
om de samenstelling van etiketten via een computerprogramma te onder-
steunen, zodat dit proces geen week, maar hoogstens een dag kost en het ook 
gemakkelijker overdraagbaar is. Dat leek ons een verantwoorde investering!   
Alle schenkers willen we hartelijk danken voor hun bijdrage (groot of klein). 
Ook voor de zomeractie doen we weer graag een beroep op uw steun. U kunt 
gebruik maken van de ingevoegde acceptgiro. 
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mededelingen uit de praktijk
aLGemene PraKtiJKinformatie
zie het losse gekleurde inlegvel.
 
afweZiGHeid Huisartsen 
mw. A. Kaptein: 
vakantie: 18/07/11 t/m 05/08/11
dhr. m.P. Ephraïm: 
vakantie: 25/07/11 t/m 12/08/11
mw. J. Schneider: 
vakantie: 11/07/11 t/m 22/07/11 
mw. A.J.m. van der Schuit: 
vakantie: 08/08/11 t/m 26/08/11

De praktijk van mw. A.J.m van der 
Schuit blijft in tegenstelling tot wat er 
in de vorige nieuwsbrief stond gesloten 
op de woensdag en open op de vrijdag. 

inJecties Gedurende 
de vaKantietiJd
In juli: vanaf 1 t/m 17 juli op dinsdag 
- vrijdag. In augustus: vanaf 1 t/m 14 
augustus op maandag - donderdag

teLefoniscH 
sPreeKuurtiJden 
Huisartsen!
Let op: Het telefonisch spreekuur is ver-
anderd in een telefonische terugbellijst. 
Dit geldt voor alle praktijken, ook die 
van de heer Ephraïm. Graag voor 12.00 
uur uw verzoek om te worden terugge-
beld doorgeven aan de assistente. 

nieuwe teLefooncentraLe
Sinds begin december 2010 hebben we 
een nieuwe telefooncentrale. Dit mede 
ook om de telefonische bereikbaarheid 
van de praktijk te verbeteren. U krijgt 
een keuzemenu: toets 1 voor spoedgeval-
len: deze is ook uitsluitend bedoeld voor 
dringende spoedgevallen! Toets 2 voor 
de receptenlijn: We hebben hierdoor 
een receptenlijn gekregen, waardoor u 
herhalingsrecepten kunt inspreken en 
deze de volgende middag bij de apotheek 
kunt ophalen. De receptenlijn is uitslui-
tend bedoeld voor herhalingsrecepten! 
Wanneer u geen keuze maakt wordt u 
doorverbonden met de assistente. 

Van 8.00-10.15 en van 10.45-12.00 uur 
kunt U de praktijk bellen voor het 
maken van afspraken, telefonische 
afspraken voor de terugbellijst en het 
opvragen van uitslagen. Na 13.00 uur 
is i.v.m. administratieve bezigheden en 
kleine verrichtingen door assistentes de 
praktijk uitslui tend te bereiken voor 
spoedgeval len.

PersoneLe nieuwtJes

Huisartsen
Verderop in de nieuwsbrief zal Joriet 
Schneider zich voorstellen al opvolgster 
van Daan Teunissen, die op 01/03/11 
zijn praktijk heeft beëindigd. met veel 
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enthousiasme heeft ze de praktijk op 
1 maart 2011 overgenomen. We wensen 
haar nogmaals veel plezier en succes toe!
In de praktijk van Jeannette van der 
Schuit-Janssen zal tot 1 september Lotte 
Vegter als huisarts in opleiding blijven 
werken. Per 1 september zal in principe 
een nieuwe huisarts in opleiding in de 
praktijk komen. 

mededeling van dr. ephraïm
Dokter Reza Taheri, zal in de zomer zijn 
huisartsopleiding afronden en op 25 juli 
voor het laatst in Aurum samenwerken. 
Graag wil ik hem op deze plaats heel 
hartelijk danken voor de prettige samen-
werking.
Dokter Annerose Kunenborg, die op 
woensdagen in mijn praktijk werkt, zal 
m.i.v. 1 september met zwangerschaps-
verlof gaan: graag wensen wij haar en 
haar familie alle goeds toe voor deze peri-
ode! Op dit moment is nog niet bekend 
of tijdelijk een andere waarnemend arts 
of dat ikzelf voorlopig op die woensda-
gen zal werken.

accreditatie
In november 2010 zijn twee praktijken, 
namelijk de praktijk van Joriet Schneider 
en van Jeannette van der Schuit geac-
crediteerd. Dit is een soort keurmerk 
van kwaliteit voor de praktijkorganisatie 
en de praktijkvoering. Ook wordt deze 
accreditatie in 2011 een vereiste voor de 
praktijken die meedoen aan de huis-
artsenopleiding. Ook de andere twee 
praktijken in ons Therapeuticum gaan 
hiermee binnenkort aan de slag.

doktersassistenten
m.i.v. maart 2011 is de bezetting van de 

praktijken veranderd. Cora Kakebeen is 
per 1 maart 2011 gestopt met haar werk als 
assistente op Aurum. ze is volledig gaan 
werken op de huisartsenpost. We willen 
haar enorm bedanken voor al het werk 
op Aurum en we wensen haar veel suc-
ces toe op haar nieuwe werkplek. Haar 
werk in de praktijk van Joriet Schneider 
is overgenomen door Marlies den Drijver 
op ma/di/wo. Mariska van Steyn werkt 
op do in de praktijk van Joriet Schneider. 
Verderop stelt marlies zich voor.

diëtisten
Sinds een aantal weken is Annemarije 
de Jong weer werkzaam als diëtiste bij 
ons. We zijn hier erg blij mee, omdat ze 
vooral ook de antroposofische diëtetiek 
vertegenwoordigt. ze werkt voorlopig op 
de donderdagmiddag. Op de woensdag 
werkt Angela van Eijnsbergen ook weer 
sinds een aantal weken. ze is bevallen 
van een zoon, die het goed maakt.

bereikbaarheid Jeanne dictus
Telefoonnummer 079-3217569, dat 
tot 1 januari  2010 gebruikt werd door 
psychosociaal hulpverlener Jeanne Dic-
tus, is niet meer in gebruik. Als u dit 
nummer belt lijkt het, alsof de telefoon 
gewoon overgaan. mocht u Jeanne willen 
bereiken, dan kan dat op nummer 06 - 
18587680. Excuses voor het ongemak wat 
misschien door deze situatie is ontstaan.

ZorGverZeKerinGen
In het therapeuticum en op onze website 
(zie bij ‘zorgverzekeraars’) is een vergelij-
kingsoverzicht te vinden van de verschil-
lende verzekeringen en hun vergoedin-
gen m.n. wat betreft de vergoeding voor 
de antroposofische geneesmiddelen en de 
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therapieën. NB Azivo-verzekerden moe-
ten het wel melden bij de Azivo wanneer 
ze een antroposofiepolis willen hebben. 
(kost niets extra!) Dat kan via info@
azivo.nl. Wanneer u de zoetermeerse 
Gemeentepolis hebt, die goedkoper is 
maar veel minder antroposofie vergoedt, 
kunt u kiezen om per 1/1 desgewenst juist 
toch de Antroposofiepolis te nemen. 
Eventueel is het ook bij andere verze-
keringen noodzakelijk om dit te mel-
den! misschien goed om alvast voor het 
nieuwe seizoen de vergelijking nog eens 
in te zien.

vacature eerste LiJns- 
/ GZ-PsycHoLooG
Wegens het vertrek van Aggi Gom-
mans naar een andere locatie in de stad, 
ontstaat er een vacature voor een eerste 
lijns-/Gz-psycholoog per 1 februari 2011, 
voor twee dagen per week. reactie gaarne 
aan de: sollicitatiecommissie Therapeuti-
cum Aurum, t.a.v. m.P.Ephraïm en mw. 
I.Pouwelse, betreffende vacature eerste 
lijns Gz-pycholoog. 
Ook wordt een kinderpsycholoog/ortho-
pedagoog gezocht voor één dag per week.

website
De nieuwe website zal in de loop van 
komend najaar klaar zijn. Ook zal op 
de website de mogelijkheid gegeven 
zijn om recepten aan te vragen. In de 
volgende nieuwsbrief wordt u hierover 
geïnformeerd.

GeZocHt: comPuter/
animatie desKundiGe
I.v.m. een onderzoek naar vormverwant-
schappen (metamorfosen) tussen anato-
mische vormen zoek ik iemand die een 

bewegend beeld kan maken als overgang 
tussen de ene en de andere vorm. Bij-
voorbeeld dat je in een soort animatie 
kunt zien hoe de ene wervel in de andere 
verandert, of hoe een schouderblad in 
een heupbeen verandert.
Geïnteresseerden kunnen zich melden 
bij marco Ephraïm, huisarts, 
t.aurum@inter.nl.net

mediscHe informatie 
Op het therapeuticum zijn allerlei 
Gezichtspunten te koop over vele inte-
ressante medische onderwerpen zoals 
burn-out, slaapstoornissen en kanker. 
De prijs van een brochure is 4,50 euro.
zie ook www.gezichtspunten.nl 
recent verschenen: een interessant boek 
over dementie: Jan-Pieter van der Steen: 
Dementie, achtergronden en praktijker-
varingen. Uitgeverij Christofoor. Hij 
neemt daarin ook stelling in de discus-
sie rondom euthanasie. 

actie eLiant
Actie Eliant is de 1 miljoen handteke-
ningen gepasseerd. Eliant staat voor 
Europese Alliantie van Initiatieven voor 
toegepaste Antroposofie.  Eliant staat 
voor: vrijheid van onderwijs, vrijheid van 
therapiekeuze en behoud van biologisch-
dynamische landbouw. Voor meer info: 
www.eliant.nl

aanbevoLen websites
www.kinderspreekuur.nl: over antro-
posofische zorg voor kleine kinderen, 
consultatiebureau en  vaccinaties
www.antroposana.nl: informatie over 
de nieuwe zorgverzekering en informatie 
over de antroposofische geneeskunde.
www.antrovista.nl: informatie over 
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verschillende antroposofische gebieden: 
adressen van zorginstellingen, lezingen 
en cursussen.
www.antroposofica.nl: voor het laat-
ste nieuws betreffende antroposofische 
geneesmiddelen.
www.aanvullendbijkanker.nl: Wel-
eda wil op deze site kankerpatiënten en 
familie helpen bij het maken van keuzes 
omtrent aanvullende behandelwijze en 
therapieën.
www.kindertherapeuticum.nl: het 
Kindertherapeuticum Utrecht geeft op 

der Schuit-Janssen gewerkt. 
Voordat ik de praktijk van 
dokter Teunissen heb over-
genomen, ben ik zelfstan-
dig waarnemend huisarts 
geweest in de praktijk van 
dokter Kaptein en diverse 
andere praktijken buiten 
het Therapeuticum Aurum. 
 

Wat ik vooral leuk vind, zijn kleine 
chirurgische verrichtingen en korte 
psychodiagnostische interventies. Bij 
dit laatste kun je denken aan de bege-
leiding van mensen met de wens om 
bijvoorbeeld te stoppen met roken of 
af te vallen, of mensen met chronische 
klachten , of zelfs mensen met een nog 
maar kort bestaande angst of trauma. 
 
De antroposofie draag ik een warm hart 
toe. Een aantal jaren geleden heb ik het 
eerste jaar van de antroposofische art-
senopleiding afgerond. Komende jaren 
ga ik de laatste twee jaar van deze oplei-

deze site veel informatie over ziekte en 
gezondheid bij kinderen.
www.kvhn.nl: actuele informatie over 
de problematiek rond de registratie van 
homeopathische en antroposofische 
geneesmiddelen.
www.eliant.nl: informatie over Europa 
en de complementaire geneeskunde
www.regelhulp.nl: informatie zorg, 
uitkeringen en andere voorzieningen 
voor gehandicapten, zieken en ouderen. 
Het helpt mensen bij het vinden van de 
juiste zorg.

even voorsteLLen: 
Joriet scHneider

Sinds 1 maart 2011 heb ik de 
praktijk van dokter Teunis-
sen overgenomen. Inmiddels 
heb ik mijn draai gevonden 
en kennis gemaakt met de 
meeste patienten. Ik ben 
blij dat ik nu een vaste plek 
gevonden heb, het voel hier als een thuis-
komst. Vier dagen (ma t/m do) per week 
ben ik op de praktijk. Voor degenen die 
nieuwsbrief van juli 2010 niet hebben gele-
zen, zal ik mij nogmaals kort voorstellen; 
 
Ik ben moeder (36) van vier kinderen en 
woon in zoetermeer. Ik ben al 15 jaar ver-
bonden aan het Therapeuticum Aurum. 
In de loop der jaren heb ik in verschil-
lende functies en bij verschillende artsen 
in het Therapeuticum Aurum gewerkt. 
Tijdens mijn  geneeskundestudie & 
huisartsenopleiding heb ik in de prak-
tijk van dokter Ephraïm en dokter Van 

Even voorstellen...
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ding afronden. Ik ben dan ook blij dat ik 
samenwerk met artsen die mij bij speci-
fieke antroposofische vragen mij kunnen 
adviseren, mocht ik er zelf niet uitkomen. 
momenteel is er geen wachtlijst en mijn 
praktijk staat dus open voor nieuwe 
patienten.

even voorsteLLen: 
marLies den driJver

“...een droom die uitkomt...”

mijn naam is marlies den 
Drijver, ik ben 25 jaar en ik 
ben de assistente van zowel 
Joriet Schneider als Jean-
nette van der Schuit-Janssen 
en ik werk hier 5 dagen in 
de week.
Als assistente werk ik hier 
sinds 1 september 2010, maar eigenlijk 
ben ik al sinds september 2008 met het 
Therapeuticum Aurum verbonden. Ik 
ben hier toen begonnen met adminis-
tratieve werkzaamheden voor 2 dagen en 
werkte elders als assistente. Vanaf toen 
dacht ik: wat zou ik hier graag fulltime 
willen werken. Wat is het heerlijk hier! 
maar elke arts was voorzien van een 
assistente, dus dat was toen helaas niet 
mogelijk en ik vond dat best jammer. 
Toen opeens ging een lieve collega van 
ons ons verlaten. Ik werd toen gevraagd 
om haar functie over te nemen. Ik was 
ontzettend blij en zei vrijwel meteen “ja”. 
Vanaf 1 september 2010 werkte ik 4 dagen 
in Aurum. 

Begin dit jaar kregen wij het nieuws van 
een collega dat zij ons ging verlaten. Ik 
vond dat erg jammer, maar zag mijn kans 

schoon om te solliciteren voor mijn 5e 
dag in  Aurum. En het is me gelukt! Na 
wat gepuzzel van bezetting en dergelijke 
werk ik nu 5 dagen in Aurum voor 2 
artsen. Wie had dat ooit kunnen denken, 
dat ik nog eens fulltime hier zou werken. 
Het is echt een droom die uitkomt!

Wat ik hier zo fijn vind, is vooral de sfeer 
in het therapeuticum en de manier van 
werken. Ik ben nog niet zo heel erg thuis 

in de antroposofie, maar ik 
merk wel dat ik erg geïnte-
resseerd ben en er heel graag 
meer van zou willen weten. 
Wij krijgen als assistentes 
eens in de zoveel tijd een bij-
scholing van de huisartsen 
zelf en tijdens het werken 
leer ik ook steeds meer. 
Ik vind het gebouw zelf er 

gezellig en huiselijk uitzien en dat vind 
ik prettig werken. Ook heb ik hier hele 
lieve collega’s, dus ik ga elke dag met veel 
plezier naar mijn werk toe!
Ik hoop hier nog vele jaren te mogen 
werken en mijn kennis uit te breiden in 
de antroposofie.

Groetjes en wie weet tot ziens in Aurum!

even voorsteLLen: 
mirJam van den corPut
Nieuwe Consultatiebureau Verpleeg-
kundige

mijn naam is mirjam van den Corput. 
Ik ben getrouwd, moeder van vier kin-
deren en sinds een jaar oma van een 
kleindochter. Na het behalen van mijn 
verpleegkundig diploma in 1977, heb ik 
verschillende vervolgopleidingen voor 
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Scheveningen. Ik heb die vraag met een 
´Ja´ beantwoord en zo heb ik ook Bem-
mie röell leren kennen. De tijd rolt door 
en na een aantal maanden stelde Bemmie 
de vraag of ik met haar ook in het Aurum 
wilde samenwerken. En zo ben ik nu, na 
de sollicitatieprocedure, vanaf februari 
van dit jaar de opvolgster van Thobien 
roberts geworden.
Wat maakt voor mij dit werk zo boeiend 
en interessant? Voorop staat voor mij het 
samen met de ouders zoeken naar moge-
lijke oplossingen, n.a.v. gestelde vragen, 
passend bij hun kind en het gezin. Wat 
klopt voor de een, is het juist niet bij de 
ander. En zo probeer ik te kijken, mede 
vanuit de antroposofie, te luisteren en 
te kijken naar wat gevraagd en gewild 
wordt. En elke dag leer ik weer verder bij.

verpleegkundigen gevolgd, zoals bijvoor-
beeld de kinderaantekening. 

Ik ben in aanraking gekomen met de 
antroposofie door de opname van een 
familielid in de voormalige Willem 
zeylmans Kliniek in Bitlhoven. Die ont-
moeting heeft mij geraakt en heeft ertoe 
geleid, dat ik in 2004 de voortgezette 
opleiding tot antroposofisch verpleeg-
kundige en in 2009 de module ouder-en 
kindzorg ben gaan volgen. De antropo-
sofie heeft mijn blik op de mens ver-
ruimd en verdiept. Vanuit o.a. deze visie 
wil ik omgaan met mijzelf en anderen.
Tijdens het volgen van die module werd 
mij gevraagd of ik belangstelling had 
voor het opstarten van een antroposo-
fisch consultatiebureau in Den Haag/

aurum Koor start weer 
vanaf maandaG 5 sePtember 
Het Aurum koor onder leiding van 
Jelle van der Schuit bestaat al vele jaren. 
momenteel gaat het om  een groep van 
zo’n 10 á 12 enthousiaste medewerkers 
en patiënten. We repeteren iedere maan-
dag tussen de middag van 12:30 – 13:00. 
We zingen liederen van het seizoen en 

werken ook aan kerstrepertoire zodat 
we bij de kerstviering op Aurum medio 
december een kleine uitvoering ten beste 
kunnen geven. Iedereen die wil mee-
zingen is van harte welkom. De sfeer is 
ongedwongen en gezellig. zingen is een 
gezonde en verfrissende activiteit! 
Geef je op bij Jelle van der Schuit 
(079-3211837/schuit82@zonnet.nl). 
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De lever en zijn kwalen
door Jelle & Jeannette van der Schuit

een koninklijk orgaan
zoals een vorst, hoog gezeten, in zijn konings-
zaal audiëntie kan verlenen aan zijn onderda-
nen, zo ook ligt de lever – met zijn vier kwab-
ben - op de hoogste positie rechtsboven in de 
buikholte vlak onder het middenrif, verheven 
boven alle andere organen. Inderdaad vormt 
de lever het centrale orgaan van de stofwisse-
ling, een vorstelijk en veelzijdig orgaan, dat 
met een gewicht van anderhalve kilo ook het zwaarste orgaan in de buik is. Ook 
het meest actieve orgaan, wat zich alleen al laat afmeten aan het feit dat liefst 20% 
van het zuurstofverbruik daar plaatsvindt. Daardoor is de lever een belangrijke 
producent van warmte.

rudolf Steiner typeerde de lever als een chemicator. Tal van chemische proces-
sen spelen zich in de lever af, allerlei stofomzettingen die nodig zijn om de mens 
hier op aarde te laten functioneren. Dat we ons kunnen bewegen, danken we aan 
de lever, want de lever zorgt voor de energievoorziening van de mens. In de lever 
worden koolhydraten afkomstig uit de voedingsstroom (te vinden in bv. granen, 
aardappelen en peulvruchten) in de vorm van glucogeen opgeslagen. Dit glucogeen 
komt vervolgens in de vorm van druivensuiker ter beschikking aan de spieren, 
zodra de mens in beweging komt. 

Galvorming
maar ook de galproductie vindt in de lever plaats; gal is een bittere stof die nodig 
is voor de afbraak van vetten in het te verwerken voedsel in de dunne darmen en 
heeft een geel-groene kleur. Per dag wordt bij een volwassene zo’n halve liter gal 
geproduceerd. Onder de lever zit de (relatief kleine) galblaas die als reservoir dient 
voor ingedikte gal. Om te kunnen leven moeten we eten: we ontlenen krachten 
aan voedsel, maar deze krachten komen pas vrij als het voedsel volledig verteerd is. 
Onvoldoende verteerd voedsel vormt een obstakel en vertegenwoordigt voor het 
lichaam een giftige belasting. Het is juist de gal die de weg naar de energie vrij-
maakt. Kortweg: de gal leidt tot de mogelijkheid van handelen. Dat vind je mooi 
terug in de uitdrukking: “zijn gal liep over”.       
 
Aan deze belangrijke bijdragen van de lever als galproducent en energieleverancier 
zien we, waar het in de stofwisseling als geheel om te doen is en waarbij de lever 
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centraal staat, namelijk dat we kunnen handelen, dat we kunnen bewegen. De 
stofwisseling geeft de grondslag voor onze wil. Dat we daadwerkelijk dingen kun-
nen doen en voorgenomen ideeën kunnen verwerkelijken, dat we de daad bij het 
woord kunnen voegen, danken we aan de stofwisseling en zijn grote coördinator, 
de lever! De vorming van gal en glycogeen doorlopen een cyclus van 24 uur, waar-
bij het hoogtepunt van de opbouwkrachten (glycogeen) rond 3.00 ’s nachts ligt, 
terwijl daarentegen de galproductie rond 15.00 culmineert, dus midden op de dag, 
waar activiteit op zijn plaats is. 

Poortader
De voedingsstroom bereikt de lever via het bloed, en wel via een speciale aanvoer-
route, namelijk via de zogenoemde poortader, de vena porta. Deze bijzondere ader 
verzamelt het bloed dat afkomstig is uit verschillende vooruitgeschoven posten, 
zoals milt, maag, darmen en alvleesklier, waarin al allerlei voorbereidingen zijn 
getroffen voor de voedselverwerking. Nu komt dat bloed in de koningszaal van de 
lever om te worden onderworpen aan een koninklijke inspectie. Alles wat bruik-
baar is wordt verwerkt, maar stoffen die de koninklijke goedkeuring niet kunnen 
wegdragen worden zo mogelijk verwijderd en uitgescheiden. Dat is de zuiverende, 
ontgiftende functie van de lever. Per minuut stroomt bij een volwassene ander-
halve liter bloed door deze ader die aan de schiftende werking van de lever wordt 
onderworpen! Ook in de eiwitproductie en eitwitverwerking speelt de lever een 
belangrijke rol. Behalve glucose worden ook vetten, ijzer en verschillende vitamines 
in de lever opgeslagen.   

de lever is thuis in het element water 
Het is duidelijk dat, gelet op dit wonderwerk van chemie, de lever voor ons leven 
essentieel is. Hier vindt het leven in optima forma plaats! Als er ergens in de mens 
een bron van leven is, dan bevindt het zich hier. Al die hoogstaande chemie vereist 
een milieu dat chemie mogelijk maakt, namelijk het element van het vloeibare. We 
hebben gezien hoezeer de lever met het bloed en de gal verbonden is. Totaal zijn er 
zelfs vijf vloeistofstromen betrokken: de poortader, de gal, maar ook de lymfe, de 
gewone ader (voor de aanvoer van het zuurstofrijke ‘rode’ bloed) en de vene (voor 
de afvoer van het zuurstofarme, ‘blauwe’ bloed). Al dit vocht vormt het milieu 
bij uitstek voor de werkzaamheid van het levenslichaam, ook wel etherlichaam 
genoemd, dat als een onzichtbaar krachtenveld sturing geeft aan de levensproces-
sen. In dit verband moet het unieke feit worden genoemd, dat van alle organen 
de lever het enige is, dat - en wel in hoge mate - regeneratievermogen bezit: als bij 
een operatie een deel van de lever moet worden verwijderd, dan kan zelfs als er nog 
maar een kwart van over is, de lever zich nog herstellen! De lever heeft ongekende 
etherische mogelijkheden. Dit orgaan dat zelf zo thuis is in de water-sfeer, speelt 
ook een rol in de waterhuishouding van het lichaam als geheel en regelt de dorst, 
de behoefte aan vocht. 
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Zeus-Jupiter; bronzen beeld (détail, 5e eeuw v. Chr.)

contact met de rest 
van het lichaam 
Een goed functionerende 
lever weet wat er in de rest 
van het lichaam gebeurt, 
zowel wat de invoerkant 
betreft, als ook ten aanzien 
van de uitvoerende kant. 
Via smaak- en geurproces-
sen kan de lever anticiperen 
op de voedingsproducten 
die we consumeren. De 
tong en het gehemelte zijn 
eigenlijk vooruitgescho-
ven posten van de lever. 
Daarom is het van belang 
om langzaam en met 
smaak te eten en niet te 
schrokken. Gebruiken we 
producten met kunstma-
tige geur- en smaakstoffen, 
dan vormt dat een belas-
ting van de lever die zich 
ergens op instelt, maar zich 
uiteindelijk bedrogen ziet. Anderzijds wordt de lever op de hoogte gehouden van 
alle bewegingsactiviteiten om voldoende glucose te mobiliseren voor de betreffende 
spieren. De lever is ook sterk in de communicatie!       

Lever als Jupiter-orgaan
Volgens rudolf Steiner spelen zich in het menselijk lichaam verheven kosmische 
processen af. De mens als microkosmos is een afspiegeling van heel de wereld als 
macrokosmos. In het bijzonder heeft hij aangegeven dat de rol die de lever in de 
stofwisseling speelt in samenhang staat met de rol die de planeet Jupiter in ons 
planetenstelsel speelt. Volgens hem is Jupiter niet alleen maar een uiterlijk hemel-
lichaam, maar is met Jupiter ook een onzichtbare sfeer van bepaalde geestelijke 
krachten. Deze Jupiter-krachten bezitten een sterk ordenend vermogen en - men-
selijkerwijs gesproken - stellen ze een enorm reservoir aan denkkracht voor. In de 
godenwereld van de oude Grieken staat Jupiter gelijk met zeus, de oppergod. In 
hun mythische voorstellingswereld waren zij nog in staat iets van de geestelijke 
hemelkrachten te ervaren. zeus was de koning van de goden. Gezeten op zijn 
troon op de Olympus moest hij alle andere goden in toom zien te houden. Hij 
wordt vaak afgebeeld met een bliksem, als god van de donder. Ook gedachten kun-
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nen door ons hoofd ‘flitsen’. De Germanen noemden hem Donar en de donderdag 
is naar hem genoemd.  Jupiter-zeus is een toonbeeld van wijsheid en wijsheid is 
ook het trefwoord voor de wonderbaarlijke processen die zich in de lever afspelen!

stoornissen van de lever
Een gestoorde lever kan zorgen voor een gestoorde energiehuishouding met alle 
negatieve gevolgen voor het handelend optreden. Ook de vochthuishouding kan 
verstoord raken. Hieronder volgt een aantal mogelijke verstoringen.  

Geelzucht
Bij een bloeduitstorting kunnen vreemde kleuren ontstaan: van blauw naar groen 
en geel. Deze kleuring is een gevolg van de afbraak van rode bloedlichaampjes, 
waarbij de  stof bilirubine (met een gele kleur) ontstaat die voor de mens giftig is. 
Deze stof wordt in de lever opgenomen in de gal en uiteindelijk via de ontlasting 
uitgescheiden, wat ook de kleur van de ontlasting veroorzaakt. Wanneer de lever 
in gebreke blijft bij de galvorming of wanneer bijvoorbeeld de galblaas verstopt is, 
kan bilirubine zich in het bloed ophopen, waardoor er iemand geel uit gaat zien: 
dat wordt geelzucht genoemd. Dat is een ernstige aandoening, waar snel moet 
worden ingegrepen. 

Pasgeborenen kunnen na de eerste dag ook tijdelijk geelzucht ontwikkelen, maar 
dat is meestal geen ernstige zaak. Het heeft te maken met het feit dat het embryo 
nog zeer veel rode bloedlichaampjes bezit, waarvan een deel na de geboorte afsterft. 
Daarbij ontstaat weer bilirubine, dat zich tijdelijk gaat ophopen, omdat de lever 
dat nog niet direct kan verwerken. mensen die in een hooggebergte wonen hebben 
ook meer rode bloedlichaampjes, zij het wel minder dan het embryo! De situatie 
van een embryo is dus te vergelijken met iemand die van de toppen van een reu-
zenberg naar het dal afdaalt: een mooi beeld van het uit hoge sferen afdalen!        

alcohol & drugs
Alcohol vormt een gif voor de lever. Bij overmatige consumptie tast het de lever 
aan. De stevige drinker komt gemakkelijk in een negatieve spiraal terecht. Aantas-
ting van de lever tast namelijk ook de wil aan, waardoor het moeilijker wordt om 
‘nee’ te zeggen. Hetzelfde geldt ook voor het gebruik van drugs. zulke stoffen kun-
nen de lever uitputten. Er kan levercirrose optreden, waarbij de lever kan verhar-
den en verschrompelen en dus steeds minder een water-orgaan kan zijn.  

depressiviteit
Een stoornis van de lever zorgt voor een verzwakking van de energiehuishouding, 
waardoor iemand niet of moeilijk tot handelen komt. Dit proces kan ook het 
psychisch functioneren aantasten, waarbij het gevoelsleven vlak en kaal wordt. 
Niets boeit dan meer. Tenslotte kan ook het geestelijk leven tot stilstand komen. 
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Het leven dreigt verloren te gaan op alle gebieden en het bestaan wordt doods en 
uitzichtloos. Dan is een toestand bereikt van ernstige depressiviteit. In veel gevallen 
van depressiviteit kan het zinvol zijn om de lever te stimuleren om letterlijk weer 
voor leven te zorgen.       

Galstenen 
Als de gal niet meer goed stroomt, ontstaan er galstenen. Galstenen kunnen leiden 
tot galkolieken. Dit zijn zeer heftige aanvallen van pijnklachten in de bovenbuik. 
Uiteindelijk kan dit leiden tot een galblaasontsteking. Galstenen ontwikkelen zich 
vooral bij vrouwen, bij slechte voedingsgewoontes, vooral bij het eten van veel 
verzadigde vetzuren en bij overgewicht. Vanuit de zielesfeer kan langdurige en 
opgekropte ergernis tot de vorming van galstenen leiden. Er treedt dan stuwing 
van de gal op, als een soort opgekropte woede. De galstenen kunnen uiteindelijk 
de galstroom blokkeren. 

Geneesmiddelen
-	 Geneesplanten tegen bijvoorbeeld galstenen zijn o.a. Chelidonium majus (Stinkende 

Gouwe) en Curcuma longus (zie het artikel over deze planten verderop in dit num-
mer).

-	 Een ander basisgeneesmiddel voor de lever is Stannum ofwel tin, uiteraard op 
homeopathische basis. Dit metaal hangt ook samen met de Jupiter-krachten die 
voor de lever centraal staan. Stannum werkt vitaliserend en doorvormend bij allerlei 
leverziektes en ook bij tumoren in dit gebied. Het kan in de vorm van  druppels 
of injecties worden gegeven.

-	 Het drinken van lever/galthee kan harmoniserend werken op lever en gal. middelen 
zoals hepatodoron ondersteunen de vitaliteit. Te gebruiken bij vermoeidheid, bij 
chronische ziektes en slaapstoornissen, vooral bij doorslaapproblemen.

-	 Verder zijn bittermiddelen, zoals Gentiaan of Duizendblad heel gezond en stimu-
lerend voor de lever en gal

-	 Veel drinken en dan met name bronwater, is zeer stimulerend voor de lever. Het 
eten van grapefruit en het goed kruiden van de voeding is in dit kader ook van 
belang. 

Lever en gal zorgen voor een gezonde stofwisseling. Laten we er zuinig op zijn!  

Gebruikte literatuur
Walter Holtzapfel: Im Kraftfeld der Organe 
Friedrich Husemann: Das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst                  
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Ontbijten als een 
keizer, lunchen als 
een edelman, dineren 
als een bedelman
door Annemarije de Jong, 
antroposofisch diëtist

De lever is ons grootste stofwisselingsor-
gaan en heel belangrijk bij de vertering 
van onze voeding. De grootse kracht 
van de lever is het reinigen en ontgiften 
van ons bloed. We krijgen via het water 
en ons eten restjes bestrijdingsmidde-
len binnen, die de lever moet zien af te 
breken. Ook antibiotica en hormonen 
in vlees belasten de lever, zware meta-
len in sommige vissoorten, nicotine, 
sommige kunstmatige geur- kleur- en 
smaakstoffen (zoals benzoaten, azoru-
bine en tatrazine) en natuurlijk alcohol. 
Daarnaast is de lever is niet blij met een 
zware maaltijd laat op de avond. Het 
ritmische orgaan dat staat voor vitaliteit 
heeft te lijden onder onregelmatig leven 
en onbewust eten. 
Door een ongezonde leefwijze neemt de 
kans op een overwerkte lever toe. Dit 
kan zich uiten in vermoeidheid. Andere 
klachten rondom het eten kunnen zijn: 
na het eten wat suf zijn, het slecht ver-
dragen van vetten in de voeding wat zich 
uit in misselijkheid of een opgeblazen 
gevoel. Ook darmklachten van diarree 
tot verstopping kunnen een uiting zijn 
van een ontregelde lever.

de lever ondersteunen
Door gezond te eten en een gezond 
levensritme te hanteren kunnen we de 

lever in zijn taak ondersteunen. Binnen 
gezonde voeding voor de lever past per 
dag maximaal één kopje koffie en één 
glas alcohol. Suiker is eigenlijk funest. 
Scherpe kruiden en specerijen zoals 
pepers worden ook afgeraden. Kurkuma 
in het bijzonder werkt daarentegen heil-
zaam. Biologische en biologisch dynami-
sche producten bevatten meer vitaliteit 
en minder verontreinigingen en belasten 
de lever daardoor minder dan gangbare 
producten. Specifiek het bètacaroteen 
uit wortelen helpt de lever te ondersteu-
nen in zijn ontgiftende werking. Ook 
gedroogde abrikozen, kwark, karnemelk, 
rogge en het gebruik van natuurlijk zoet 
zoals honing of oersuiker passen goed in 
het leverdieet. maar met aandacht eten, 
op een ritmische manier is misschien nog 
wel het meest belangrijk.

Het leverritme
De lever heeft een vierentwintiguurs-
ritme dat van drie uur ’s ochtends tot 
aan drie uur ’s middags actief is. Tot drie 
uur in de middag geeft de lever suikers af 
aan ons bloed en is de gal actief, daarna 
schakelt het over naar het opnemen van 
suikers uit de darm. rond de middag 
wordt er beter verteerd, dan worden de 
eiwitten en vetten goed afgebroken van-
wege de actieve gal. Het spreekwoord 
‘ontbijt als een keizer, lunch als een 
edelman en dineren als een bedelman’ 
is hierop van toepassing omdat naar-
mate de dag en later de avond vordert, 
onze verteringskracht afneemt. Als je 
je voeding- en leefgewoonten weet te 
richten naar dit lever/gal ritme dan is 
dat een van de meest werkzame manieren 
om de stofwisseling en de vertering te 
ondersteunen.
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Een goed leverritme hanteer je onder-
meer door drie hoofdmaaltijden en twee 
tot drie wat kleinere tussendoortjes te 
gebruiken. Fruit kan bijvoorbeeld zo’n 
tussendoortje zijn.
Het beste gebruiken we ons ontbijt voor 
09:00 uur, de lunch voor 13:00 uur en 
avondmaaltijd voor 19:00 uur. De beste 
tijd voor onze hoofdmaaltijd is het mid-
daguur, in plaats van aan het einde van de 
middag zoals tegenwoordig gebruikelijk 
is. Tevens het beperken van eten en drin-
ken ’s avonds laat helpt het leverritme.

smaak en combinaties
Naast het ritme van de maaltijden spelen 
de smaken een rol. zuur, bitter en zout 
passen bij de maaltijden overdag. zij 
ondersteunen de vertering en houden 
ons wakker. De zoete smaak past meer 
bij de avond door haar ontspannende 
werking. Ook de voedingsstoffen heb-
ben hun plaats op de dag. Het ontbijt en 
de lunch bestaan idealiter uit eiwitrijke 
en vetrijke producten zoals kaas, kwark, 
vlees, vis, noten of peulvruchten en daar-
naast een gepaste hoeveelheid boter en/of 
olie. Natuurlijk gecombineerd met een 
kleine hoeveelheid niet te zoet fruit, een 
salade, muesli of bijvoorbeeld brood. Het 
avondeten daarentegen is arm aan eiwit 
en vet en legt meer nadruk op koolhydra-
ten, zoals te vinden in aardappelen, rijst, 
granen of brood. Klaargemaakt met een 
gestoomde portie groente kan het dan al 
voldoende zijn.  

de gal activeren
Door het maken van gal kan de lever de 
vertering in de darm activeren. De dank-
zij de gal verteerde voeding wordt door de 
lever later in het proces weer opgenomen.  

We ondersteunen de galwerking met het 
eten van bittere smaken. Te denken valt 
aan bittere groenten en fruit zoals witlof, 
andijvie, artisjok of grapefruit. Ook bit-
tere thee getrokken van duizendgulden-
kruid, paardenbloem of brandnetel heeft 
dit effect en past goed naast een van de 
hoofdmaaltijden.

mensen met onder andere gewichts-
problemen, vermoeidheidsklachten, 
doorslaapproblemen en darmproble-
men kunnen middels deze weg van de 
vertering verlichting van hun klachten 
ervaren. maar de ervaring is dat eigen-
lijk elk persoon er een positief effect 
van kan ondervinden in deze hectische 
tijd waarin ritme en vitaliteit soms ver 
te zoeken zijn en de lever het zwaar te 
verduren heeft. 

Een paar belangrijke 
leverbehandelingen 
in de uitwendige 
therapie
door margriet van Paassen

De hieronder beschreven behandelingen 
worden alleen op voorschrift van uw huis-
arts toegepast. 

zoals in de algemene inleiding is beschre-
ven, vormt de lever het belangrijkste stof-
wisselingsorgaan. De temperatuur van 
dit orgaan is altijd wat verhoogd. De 
functie van de lever is zeer veelzijdig en 
heeft dan ook invloed op veel gebieden 
zoals de warmte, de vitaliteit, de stof-
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wisseling als geheel, slaapstoornissen, 
bepaalde vormen van depressie, maar 
ook op spieren, pezen en gewrichten. 
Ook de ontgiftende werking na chemo-
kuren en bij verslavingsproblematiek 
kunnen door uitwendige behandelingen 
van de lever worden ondersteund.

Hieronder worden twee voorbeelden 
gegeven van een leverapplicatie:
1. Een zalflap met stannumzalf (tinzalf ) 
Hiermee wordt de juiste plasticiteit van 
de lever ondersteund.
Neem een stuk katoen van 15 bij 40 
cm en vouw dit dubbel (15 bij 20cm). 
Bestrijk er met een mes een dun laagje 
stannumzalf op. Neem een niet te warme 
kruik en leg er een plastic zakje op en 
leg hierop het lapje met de zalf om het 
een beetje te verwarmen alvorens het op 
de lever aan te brengen (rechts onder-
aan de ribbenboog). Leg op de lap nog 
een extra dubbelgevouwen stuk katoen 
en bevestig het geheel met een sjaal. Ga 
vervolgens rustig op bed of op de bank 
liggen met zonodig een warme kruik en 
rust minimaal een half uur. De beste tijd 
is ‘s middags rond 14:00 uur of ‘s nachts, 
de hele nacht.
2. Een hete duizendblad kompres
Hiermee wordt de leverstofwisseling 
gestimuleerd.
zet thee in een pannetje met deksel van 
een liter water met een volle eetlepel 
duizendblad (Achilia millefolium), ver-
volgens 5 minuten laten koken. Neem 
een katoenen lap van 15 bij 50 cm, vouw 
dubbel (15 bij 25 cm) en rol de beide uit-
einden naar binnen naar elkaar toe. Leg 
dit rolletje in het midden op een open-
gevouwen theedoek. rol de theedoek er 
zodanig omheen dat er aan weerszijde 

van het rolletje twee uiteinden ontstaan. 
Leg dit rolletje in een kom met de beide 
uiteinden over de rand. Schenk de thee 
door een zeef over het rolletje. Wring 
met de beide droge uiteinden van de 
theedoek het rolletje heel goed uit zodat 
het zo droog mogelijk wordt. Leg een 
sjaal of wollen doek over het bed, ga er 
zodanig op liggen zodat de sjaal laag in 
de rug ligt. Haal vervolgens het rolletje 
uit de theedoek en wikkel het zo snel 
mogelijk op de plek van de lever, leg er 
nog een extra droge tussendoek op en 
bevestig daarna het geheel met de sjaal. 
Warme kruik aan de voeten en minstens 
een half uur tot een uur rusten.

Dit waren twee voorbeelden van uitwen-
dige behandelingen ter ondersteuning 
van de lever. Er zijn nog andere behan-
delingen mogelijk met andere kruiden 
maar dit zijn de twee meest voorko-
mende. mocht u vragen hebben naar 
aanleiding van deze toepassingen neem 
dan gerust contact met mij op via het 
nummer van de praktijk voor uitwendige 
therapie.

De lever
Harmoniseren van Het 
vLoeibare door ritme 

door Irene Pouwelse, euritmietherapeute

Kijkend naar de vorm van het leveror-
gaan vanuit de beweging, valt op hoe het 
zich prachtig invoegt tussen de omrin-
gende organen: hol tegen de maagwand, 
bol aan de buitenkant en heel dun uit-
lopend naar opzij. Je kunt de indruk 
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krijgen van een gestolde golfbeweging. 
Daarmee toont het orgaan tevens zijn 
functie; het opnemen en weer doorgeven 
van vloeistoffen. Het stromende onder-
steunend.

Het element dat bij de lever hoort is dan 
ook het water dat vijfvoudig door hem 
heen stroomt: een slagader, twee aders: 
zowel de eigen afvoerende aderen als de 
invoerende poortader, lymfe en gal. Als 
dit stromen verstoord wordt en dreigt te 
stokken, ontstaan er problemen, die zich 
kunnen openbaren in de ziel of in relatie 
met andere organen, zoals de maag en 
darmen: obstipatie, oprispingen, koude 
voeten, doorslaapstoornissen en snel 
optredende vermoeidheid naast depres-
sieve stoornissen.

We kunnen vastlopen in ons denken, 
waardoor telkens zich herhalende voor-
stellingen optreden; stuurloos worden in 
het voelen en de wil kan verlammen: de 
symptomen van een depressie worden 
zichtbaar en de verbinding met de toe-
komst raakt verbroken; we komen in een 
isolement dat kan leiden tot levensangst. 
Hieruit kunnen we afleiden, hoezeer de 
lever verbonden is met de menselijke wil. 

Het functioneren van de wil
Tegelijk kan de lever ons zichtbaar 
maken, hoe onze wil eigenlijk functio-
neert.1 Daarvoor gaan we eerst nog even 
terug naar het water. Water stroomt naar 
het laagste punt en kan enorm veel ener-
gie opleveren als het verval groot is; is er 
geen verschil in hoogte meer, dan ont-
staat stilstaand water, dat spoedig zal ver-
troebelen, omdat er geen doorstroming 
meer is en het niet meer ververst. Het is 

echter bekend hoe bergbeekjes die spet-
terend en draaiend en bruisend omlaag 
stromen, het water kunnen reinigen van 
zelfs zware metalen. Op dit principe is 
de “flowform” gebaseerd. Juist de steeds 
weer opgeroepen weerstand zorgt voor 
het neerslaan van de verontreiniging. De 
zee met zijn eb en vloed laat ons zien hoe 
ook hier de beweging steeds weer heen en 
terug gaat met een enorme verplaatsing 
van massa.

recht op je doel afstormen lijkt een 
uiting van grote wilskracht. In de oude 
vormen van oorlogvoering was dat 
mogelijk ook zo, maar in de huidige 
tijd geeft dit toch meer de indruk van 
onbezonnenheid, impulsiviteit vanuit 
bijvoorbeeld onderliggende onmacht, 
woede of verdriet. De meesten van ons 
weten wel dat je om je doel te bereiken, 
vaak een lange adem nodig hebt, waarbij 
je soms tijdelijk zijwegen moet inslaan 
en er regelmatig bezinning, heroverwe-
ging van mogelijkheden gevraagd wordt. 
Juist het vasthouden van de lijn op die 
lange weg kan erg lastig zijn; we geven 
het op, vergeten het en gaan iets anders 
doen. Het rustig omgaan met weerstand 
is echter een kunst die ieder kan leren en 
juist ook in de terughouding ontwikkelt 
zich de wilskracht. Het harmoniseren 
van de wilsstroom heeft een nauwe rela-
tie met het functioneren van de lever. 
Een gezond gewoonteleven, ritme in de 
dag wat betreft slapen, eten, beweging, 
inspanning en ontspanning ondersteunt 
dit.

de schommelstap
Een oefening in de euritmietherapie die 
hieraan appelleert, is de schommelstap; 
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je zet een stap naar voren en voordat je 
de volgende stap zet, veer je eerst terug 
op je achterste voet met je gewicht, dan 
ga je langzaam in de volgende stap. Dit 
moment van omkering brengt ritme in 
de beweging. Na enig oefenen merk je 
dat het steeds meer vanzelf gaat; zolang 
ik nog bewust aan het sturen ben, ver-
stoor ik het ritme steeds weer. Pas in 
de overgave aan de beweging ontstaat 
de ontspanning en een prettig gevoel 
van ondergedompeld zijn in de bewe-
ging, alsof je aan zee wandelt langs de 
branding. Later kan de oefening wor-
den uitgebreid met een klankgebaar. De 
euritmieoefeningen voor de lever zijn 
gericht op het herstellen van verstoord 
evenwicht en  hebben de opbouw van 
ritme als uitgangspunt.

1  met dank aan dhr. Joop van Dam, huisarts 
in ruste, voor het vriendelijk beschikbaar 
stellen van zijn tekst over “Angsten”.

Kunstzinnige 
therapie: wat 
“levert” het me op?
door maaike Kroese, kunstzinnig 
therapeute

Onze gezondheid danken we voor een 
groot deel aan de lever die voortdurend 
bezig is ons vitaal te houden. We voelen 
ons goed als het stromende, ritmische 
aspect van de lever in balans is met het 
meer vormende, afrondende vermo-
gen van dit orgaan. De lever is ook een 
belangrijk waarnemingsorgaan. Het sig-
naleert wat we als voedingstoffen tot ons 

nemen. En het is niet verwonderlijk dat 
de lever ook registreert welke indrukken 
we opdoen. Gevoelens over iets wat echt 
goed, mooi of waar is, zijn een weldaad 
voor de lever. 

Toch kan het zijn dat de lever een kor-
tere of langere tijd minder goed func-
tioneert. De arts ontdekt dat er sprake 
is van een ontsteking of dat er juist een 
verhardingsproces in de lever gaande is. 
Naast de lichamelijke klachten kunnen 
er ook veranderingen in het gevoelsleven 
zijn. Het denken, voelen en willen zijn 
niet meer in het vertrouwde evenwicht.

En dan is de stap naar de kunstzinnige 
therapie als mogelijke therapie dichtbij.
-	 Een man van in de veertig vertelt dat 

het  hem niet meer zo makkelijk lukt 
om dat wat hij zich had voorgenomen 
ook daadwerkelijk uit te voeren. De 
wil lijkt als verlamd te zijn. 

-	 Een jonge vrouw maakt duidelijk dat 
ze haar gedachten niet kan stoppen. ze 
draaien in cirkeltjes rond. Het beweeg-
lijke denken is verstard geraakt.

-	 Een oudere man vertelt over een 
depressieve stemming. Hij kan ner-
gens meer enthousiast voor worden. 
Het voelt alsof hij is weggezakt in een 
zompig moeras. zijn gevoelens zijn 
vertroebeld en de gezonde verbinding 
met de omgeving is verstoord. 

-	 Een dame van in de dertig praat over 
haar ontembare drang naar activitei-
ten. ze heeft een grote interesse, wil 
van alles meemaken, maar voelt ook 
dat ze daarin over haar grenzen gaat. 
Haar ziel is heel beweeglijk, maar de 
vormende, ordebrengende krachten 
zijn zwak.
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Deze situaties zijn natuurlijk voor 
iedereen meer of minder herkenbaar. 
Als iemand langere tijd klachten heeft, 
wordt het belangrijk om er iets mee te 
doen. In de kunstzinnige therapie zijn er 
veel mogelijkheden om aan je klachten 
te werken. Samen met de therapeut kies 
je het meest geschikte materiaal en een 
passende opdracht en werk je al doende 
aan het herstel.

vormtekenen
Ik bied vaak de stromende, vormende 
motieven van de oeroude Kelten aan. 
Het zijn de ritmische krachten van het 
stromende water, die in deze vormen 
te voelen zijn. En door deze stromende 
bewegingen zelf te tekenen, en innerlijk 
mee te bewegen, breng je weer balans 
tussen rust en beweging.  Het oefenen 
van de Longobardische motieven heeft 
een sterke werking op de wilskracht. En 
bij het tekenen voel je dat het orde brengt 
in de beweging. 

boetseren
Het ritmisch doorkneden, in beweging 
brengen en tot in de vorm uitwerken 
van de klei werkt rustgevend. Het is een 
mooi proces als er uit de vochtige massa 
een vorm te voorschijn komt. Dat geeft 
energie en ook je wilskracht heeft een 
oppepper gekregen. 

schilderen
In de natuur zien we overal waar de 
gezonde levenskrachten werkzaam zijn, 
de kleur groen verschijnen. Het is begrij-
pelijk dat deze kleur heel geschikt is om 
mee te schilderen bij mensen met een 
leverprobleem. De lever krijgt zo een 
goed voorbeeld van vitaliteit. Vaak laat 

ik mensen een boom, plant of bloem 
schilderen. Vanuit een basis in groen 
daarboven een zacht rood schilderen. Dit 
zachte rood naar boven toe verwarmen 
met oranje en bovenin een warm geel om 
het geheel met  zonlicht te doorstralen. 
En dan al schilderend zoeken of er in het 
groen ook wortels en blad ontstaan. En 
in de rood oranje tinten kan een bloem 
zichtbaar worden. 

Het genieten van kleuren en vormen; het 
zelf creatief bezig zijn en ook nog werken 
aan de eigen gezondheid: dat is wat de 
kunstzinnige therapie kan “opleveren”.

De lever als orgaan 
van daadkracht 
Het midden tussen 
eGoïsme en aLtruïsme 

door Hedwig Douma

Enkele jaren geleden vertoefde ik op 
Patmos en in de avondschemering luis-
terde ik naar het geklots en ruisen van 
het water in een door rotsen begrensde 
inham. Steeds opnieuw trok het water 
zich terug en stroomde het naar me toe 
over grote keien en stenen. Het was niet 
de zon die de lucht verwarmd had, niet 
de neervallende regen die de zee gevuld 
had, maar het was de stroming in de 
inham die de stenen vormde. Dit beeld 
kwam me voor de geest toen ik me 
opnieuw in de lever verdiepte. De lever 
die wordt doorstroomd met zuurstof-
rijk en zuurstofarm bloed, lymfe, gal en 
poortaderbloed, speelt een belangrijke 
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rol in het waterige element waar levens-
krachten hun aangrijpingspunt vinden.

rudolf Steiner typeert in de Heilpäda-
gogische Kurs (ga 317) de lever als een 
orgaan van de wil. Willen we een voor-
genomen idee omzetten in een daadwer-
kelijke handeling dan zijn wij hiervoor 
dank verschuldigd aan de lever. Ons Ik, 
levend in de warmte van het enthousi-
asme, kan niet direct onze ledematen 
in beweging brengen en dus niet direct 
inwerken op ons fysieke lichaam net 
zo min als de zon de stenen op Patmos 
direct kan vormen. Voor de daadwerke-
lijke uitvoering van een besluit moeten 
we vanuit ons Ik (onze geest) inwerken 
op ons zielelichaam (astraallichaam) waar 
liefde en verdriet, lust en leed, hartstoch-
ten, driften en begeertes heersen. Vanuit 
ons astraallichaam (werkend in het luch-
telement, denk maar aan het gegeven 
hoezeer emoties op onze adem werken) 
sturen we de levensprocessen aan via ons 
levenslichaam, ook wel etherlichaam 
of  vormkrachten-lichaam genoemd. 
Als laatste schakel werkt het etherli-
chaam dan in op ons fysieke lichaam. 
Stapsgewijs, aangestuurd vanuit ons Ik 
(ons geestelijk wezen), via onze ziel en 
levensprocessen, komen onze ledematen 
in beweging en kunnen we vanuit onze 
wil besluiten uitvoeren. Als onze lever 
harmonieus functioneert, beschikken 
we over een goede daadkracht en hebben 
we de veerkracht om tegenslagen op te 
vangen. Werkt onze lever minder goed 
(bv. door een verstoorde galproductie) 
dan neemt onze daadkracht en ons uit-
houdingsvermogen af. De lever speelt 
ook een belangrijke rol in het detecteren 
en verwijderen van giftige stoffen die via 

het voedsel worden opgenomen. Behalve 
chemische stoffen en vormen van straling 
zijn ook de effecten van stress, trauma, 
depressie en uitputting belastend voor de 
lever. Van negatieve emoties gaat name-
lijk een ‘giftige’ werking uit. 

Dat we de lever als wilsorgaan kunnen 
zien, wordt inzichtelijk aan de hand van 
de situatie waarbij iemand teveel alcohol 
drinkt, zoals in situaties van eenzaam-
heid, stress op het werk of in de thuis-
situatie, waarbij men ondanks goede 
voornemens toch de drank niet kan laten 
staan. Ons Ik neemt zich voor niet of niet 
veel te drinken, maar het te veel aan eer-
der geconsumeerd alcohol heeft de lever 
beschadigd en daarmee onze wil verzwakt 
en de alcohol kan ons in toenemende 
mate de baas blijven. Er is veel moed voor 
nodig om deze situatie te doen keren en 
weer boven de alcohol te staan!

Er is een goede mogelijkheid om op posi-
tieve wijze op onze lichaamsprocessen 
in te werken en wel dankzij meditatie. 
Innerlijke verdieping en concentratie 
kunnen onze gezondheid positief beïn-
vloeden. Intensieve geestelijke processen 
kunnen via de ziel ook ons lichaam heil-
zaam doorstromen. Belangrijk daarbij 
is ook dat we ons gevoelsleven meer tot 
beheersing kunnen brengen, neem bij-
voorbeeld woede die in je kan opkomen 
naar aanleiding van gebeurtenissen in 
je omgeving. Wanneer we witheet van 
woede stampvoetend onze gal spuwen, 
blijkt daaruit dat we met ons Ik nog wei-
nig greep hebben op ons zielewezen. Op 
de juiste wijze wat stoom afblazen, lucht 
evenwel op en kan ons weer met beide 
benen op de grond houden.
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Prometheus 
(Nicolas-Sébastien Adam, 1705–1778, Louvre)

De Griekse vertelling van Prometheus 
is voor iedereen die met onderdrukte 
of onbeheerste woede te maken heeft 
en ook van filosofie houdt een boeiend 
mythisch gegeven. Prometheus steelt 
zonder toestemming het vuur van de 
goden en stelt het ter beschikking aan 
de mens. Prometheus denkt vooruit 
en wilde de mogelijkheid van een Ik-
ontwikkeling voor de mensen creëren. 
Voor straf zorgt zeus ervoor dat hij aan 
de rotsen van de Kaukasus werd geke-
tend. Prometheus moet zich daardoor 
richten op de in zijn innerlijk heersende 
woede. Het was zeus die de mensen het 
astraallichaam schonk, het zielelichaam 
waarin de emoties huizen. Overdag pikt 
een gier aan de lever van Prometheus als 
een beproeving. In de nacht kan de lever 
zich weer herstellen, waarna het drama 
zich de volgende dag weer herhaalt.

rudolf Steiner refereert aan deze sage in 
zijn voordrachtencyclus “metamorfosen 
van het zielenleven” (GA 59). In de eerste 
voordracht van dit boek wordt geschetst 
dat ons Ik zichzelf wil verwerkelijken en 
ontplooien. Onherroepelijk worden we 
tijdens ons leven vele malen in onze zelf-
ontplooiing gefrustreerd, maar je kunt 
zeggen dat zulke frustraties eigenlijk 
nodig zijn om te voorkomen, dat wij in 
onze zelfzucht zonder enige terughou-
ding tot egoïsme vervallen. We kunnen 
ons ook ontwikkelen tot mensen met 
naastenliefde en mensen die zorg dragen 
voor elkaar. Als woede zich in onze ziel 
vastbijt werkt ze als vergif en verzwakt 
ze onze wil. Edele woede of toorn kan 
echter vormend in ons werken, bijvoor-
beeld bij verontwaardiging over dingen 
die we als onrechtvaardig ervaren. Deze 

woede kan ons naar hogere gebieden 
leiden en de weg vrijmaken naar vrij-
heid en zelfstandigheid. Dus woede kan 
enerzijds ontaarden in razernij, maar het 
kan ons anderzijds ook een stap verder 
brengen, vooral wanneer edele woede 
zich teweer stelt tegen de buitenwereld 
en ons Ik-gevoel in gunstige zin ver-
sterkt. Voor ware mildheid en liefde is 
edele woede noodzakelijk. Om (lagere) 
woede te kunnen overwinnen moet je 
je dus eigenlijk – weliswaar op juiste 
wijze – kwaad kunnen maken. Prome-
theus wordt daartoe uitgedaagd, wanneer 
zeus toorn hem treft en zijn lever telkens 
wordt aangevreten. De woede van zeus 
slaat het optreden van het (lagere) ik in 
de boeien en de zelfzucht kan zich niet 
meer tomeloos uitleven. Deze beelden 
kunnen ons innerlijk vullen en vanuit 
een meditatief denken kunnen dan 
nieuwe helende kiemen in de mensenziel 
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De individuele sessies worden 
in de meeste gevallen (gedeeltelijk)

vergoed door de ziektekostenverzekeringen.

opgaan. Het boekje van mieke mosmul-
ler met de titel “Prometheus” is mogelijk 
een inspirerend uitgangspunt voor ver-
dere verdieping van dit thema.

In gesprekstherapie kan men uiting geven 
aan ‘wat men op zijn of haar lever heeft’. 
Het lucht op om te kunnen praten over 
wat tegen anderen niet te zeggen is. Ver-

liesverwerking, burnout en vele andere 
moeilijke situaties hebben in bepaalde 
fases te maken met onderdrukte, onbe-
wuste of aan de oppervlakte tredende 
woede. Het zichzelf “uit-leveren” vergt 
moed en het besluit om hulp te vragen 
is soms een hele weg. Ik beschouw het als 
een liefdevolle opgave om in het gesprek 
anderen van dienst te kunnen zijn.
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Chelidonium Majus en Curcuma
Twee planten voor lever en gal

door Jeannette van der Schuit

cHeLidonium maJus of ‘stinKende Gouwe’ 
(familie: maangewassen of papaveraceae)

verschijningsvorm
Chelidonium majus, ook wel ‘stinkende gouwe’ genoemd is een belangrijke 
representant van de familie van de ‘papaveracea’ ofwel de maangewassen. Het is een 
taaie en zeer vitale plant die in vergelijking met andere planten van deze familie 
zich sterk over de aarde heeft verspreid. De naamgeving ‘stinkende gouwe’ werd 
mij pas goed duidelijk tijdens een cursus over geneesplanten en de bereiding van 
geneesmiddelen, waarbij we in de vroege ochtend de stinkende gouwe moesten 
oogsten. Het was de bedoeling de plant met wortelstok en al uit te graven. De 
geur van de wortel zal ik nooit meer vergeten: de wortel stinkt echt! De sterkte van 
de geur zal mede bepaald worden door de aanwezigheid van de melksappen. De 
smaak van de totale plant is scherp en bitter.

Het is bijzonder hoe deze plant met zijn wat weke, sappige bladeren de winter-
koude kan trotseren. Vaak al vroeg in januari zijn de eerste bladeren zichtbaar. Uit 
de krachtige wortelstok wordt het eerste bladrozet zichtbaar. Het is een gevederd 
blad met duidelijke ronde vormen. De vorm van het blad drukt enerzijds een 
sterke vormkracht uit en heeft anderzijds veel substantie, met zijn meer ronde vor-
men. De kleur van het blad is goudgroen aan de bovenkant en wat meer blauwge-
kleurd aan de onderkant. Het hele bijzondere van deze plant is dat deze doortrok-
ken is van een oranjegeel tot 
oranjerood kleurig melksap. 
Dit doortrekt de gehele 
plant, zowel in de wortel, 
blad en als in de stengel.  
Uit de stengel komen eerst 
links en rechts vijf bladeren, 
waarna een aantal stralende 
gele bloemen verschijnen. 
Na de bloem gaat het blad-
principe door. Aan de sten-
gel verschijnen weer nieuwe 
bladeren. De bladeren verto-
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nen geen bladmetamorfose, d.w.z. er treedt geen verandering, verfijning van vorm 
op richting de bloem. Bij andere planten zie je vaak een vormverandering, ofwel 
bladmetamorfose, van het groene blad als het bloemgebied wordt bereikt. Hieruit 
spreekt dan vaak een sterke vormkracht, een verfijning. Bij de Chelidonium is 
meer het stofprincipe sterk vertegenwoordigd, het groene blad komt telkens weer 
na de bloem en vertoont geen vormverandering. De eerste bloemenscherm opent 
zich in april. De viervoudige bloembladeren zijn prachtig fel geel gekleurd, maar 
verdwijnen vaak weer snel. Na de bloei schiet de plant verder omhoog en vertakt 
zich weer, je ziet in dit gebaar een sterk vitaal proces. Ook hieruit ontstaan weer 
talrijke bloemen. Dus enerzijds is het vegetatieve sterk aanwezig, maar anderzijds 
is het bloeiproces ook krachtig. De plant heeft ook een zeer lange bloeitijd, tot in 
oktober.

De vruchtvorming is ook zeer snel 
en krachtig. Als de bloem eenmaal 
is afgevallen, ontwikkelen er zich 
snel de langwerpige vruchten, een 
soort zaaddoosjes met kleine zwarte 
zaadkorreltjes. Het bijzondere van 
deze vruchten is, dat ze volko-
men in het verticale groeien. De 
verspreiding vind vooral door de 
mieren plaats. Het zaad bevat 50% 
vette oliën, waaronder linolzuur. 
De plant is, zoals gezegd, doortrok-
ken van melksappen die vooral 

bestaan uit de zogenoemde alkaloïden - dat zijn giftige stoffen - en proteasen, 
bepaalde enzymen, die eiwitten kunnen afbreken. 

medische aspecten
Er wordt wel gezegd dat het proces van de ‘Stinkende Gouwe’, overeenkomsten 
vertoont met het lever/galproces. De lever met zijn sterke opbouwende kwaliteiten 
(aanmaak van eiwitten, koolhydraatstofwisseling) en de gal met de meer afbre-
kende kwaliteiten. In de ‘Stinkende Gouwe’ is ondanks de meer giftige stoffen 
(alkaloïden) in de melksappen ook volop vitaliteit te zien, vooral in z’n groeiwijze. 
Chelidonium majus is zowel een gal- als leverplant. De wortel van de plant wordt 
gebruikt bij leverziektes zoals geelzucht en bij galstenen. Het stimuleert de uit-
scheiding van gal. Aan de andere kant werkt de bloem van de Chelidonium bij 
schildklierproblemen, zoals struma. Er is ook een samenhang tussen de schildklier 
en de lever. Het zijn allebei organen, die een belangrijke rol spelen in de stofwis-
seling. Het melksap van de Chelidonium kan worden gebruikt bij wratten; men 
gebruikt dan het steeltje van het blad.
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de curcuma LonGa of ‘GeeLworteL’ 
(familie: zingiberaceae, de gemberfamilie)

verschijningsvorm
Deze plant uit zuid-Azië heet ook wel 
Indiase ‘Geelwortel’. Het is de plant 
waaruit de specerij kurkuma of koenjit, de 
gele kleurstof van kerrie, gewonnen wordt. 
Het bijzondere van deze plant is dat het 
bloeiproces diep in het wortelgebied door-
dringt. Hij heeft een wortelstok, met veel 
knolletjes. Uit de wortelstok ontspringen 
de eivormige bladeren. In het midden van 
de bladeren ontkiemt de bloemaar, purper 
gekleurd. De basiskleur van de totale plant 
is geel tot geelrood tot in de wortelstok, 
door de gele kleurstof in de plant. Tevens 
zijn er etherische oliën in de wortel. Er is 
geen duidelijke vruchtvorming, je zou kun-
nen zeggen dat de vruchtvormende krachten in feite in de wortelstok zitten. Deze 
heeft dan ook een vurig aroma. Door deling van deze vruchtwortel kan de plant 
zich vermeerderen. Van deze wortel wordt de ‘Kerrie’ gemaakt. Uiteraard in de 
Aziatische keuken niet weg te denken als kruid.

medische aspecten
Belangrijk zijn de geneeskrachtige kwaliteiten van deze plant. ze stimuleert de 
lever, versterkt de galvorming en de galuitscheiding. Hierdoor kan de vorming 
van galstenen worden tegengegaan. In Azië wordt kurkuma gebruikt tegen allerlei 
ziektes, zoals trombose, bij de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. 

Een geneesmiddel ‘Choleodoron’, is een belangrijk medicament bij lever en galziek-
tes. Het is een preparaat dat zowel 
uit Chelidonium majus  als uit Cur-
cuma longa bestaat. Het kan wor-
den voorgeschreven bij galstenen, 
na een galblaasoperatie en ook bij 
een verhoogd cholesterolgehalte in 
het bloed. Verder ook bij klachten 
van misselijkheid en vol gevoel in 
de bovenbuik. Chelidonium heeft 
een ondersteunende werking op de 
stofwisseling.
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Pedicure/Manicure Anke
Uw salon voor pedicuren, manicuren 

en schimmeldiagnostiek.

De salon is aangesloten bij Provoet en de KvK.

Verder heeft deze salon de Diabetes & Reuma Aantekening.

Kijk op de website voor verdere gegevens:

www.PeDicUReAnKeKoRt.nl

Pedicure Anke Kort elia Kazanstrook 126
tel. 079-3427810 2726 VH Zoetermeer

Praktijk voor Massage- en Haptotherapie
René Melker, Violiervaart 8

2724 VT Zoetermeer

Tel. 06-24920032
www.haptotherapie-massagetherapie.nl

Haptotherapie

Massage-
therapie

•	Bij	spanningsklachten.

•	Als	je	het	anders	wilt	maar	niet	
weet	hoe.

•	Als	je	teveel	in	je	hoofd	zit,	
piekert.

•	Meer	met	je	gevoel	in	contact	
willen	zijn.

•	Beter	je	grenzen	aan	wilt	
kunnen	geven.
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19 maart 2011
Het is een stralende morgen vandaag en 
er is heel weinig wind. Ongeveer 8 graden 
Celsius, mogelijk warmer aan de achter-
kant van het gebouw waar de zon schijnt. 
Een prettige temperatuur om in een tuin 
te werken. Buiten het hek lag een hoge 
berg boomschorssnippers die wij met 2 
kruiwagens over de paden in de tuin wil-
len verdelen. Dit gebeurt 1x per jaar en 
wij scheppen met ons allen de snippers in 
de kruiwagens. maaike kreeg een helder 
idee om een afvalcontainer te gebrui-
ken, die gisteren was schoongemaakt. 
Toen kwamen er nog twee containers 
bij. Prettig is natuurlijk dat er mannen 
bij zijn met zulke sterke spieren, dat zij 
een volle sneeuwschuiver kunnen tillen. 
Wij werkten met spade en riek en hark 
en bezem. En het wonder geschiedde wij 
waren na zo’n 2 uurtjes klaar. Tevoren en 
in de heel noodzakelijke pauze werden 
wij voorzien van koffie/thee en taart. Die 
calorieën hebben wij al 
weer verbruikt. 
 
De volgende week gaan 
wij kijken wat er gesnoeid 
kan worden en wat ver-
der te doen is in de tuin. 
De appelbomen zijn al 
bijgewerkt. En er is naar 
de braam en de druif 
gekeken. De eucalyptus 
is echt dood, maar kan 
blijven staan. De boom 
wordt een insectenhotel 

De tuin van het Therapeuticum Aurum 
uit Het daGboeK van irene winter
 

met vele appartementen. En er zijn al 
weer ideeën van kunst in, aan en op de 
boom. Trouwens wanneer bent u voor 
het laatst in de tuin geweest? Heeft u 
toen de vogelkastjes aan de voorkant van 
het gebouw gezien en aan de achterkant 
in de bomen? Een toegewijde vrijwilliger 
zorgt er voor dat die altijd zijn voorzien 
van zaden en wat er nodig is voor de 
vogels, vaak op een andere dag dan de 
zaterdagmorgen. 
 
26 maart 2011
Het heeft geregend vannacht. De lucht is 
bewolkt en zo nu en dan valt een drup-
pel. Het voelt koel met 8 graden boven 
nul. Er zijn 5 vrijwilligers. Op de plek 
rechts van het hek tegen de muur is het 
gevecht met het zevenblad aangegaan. 
Wij hopen dat in de loop van de jaren 
daar minder zevenblad zal groeien. Als 
iemand een betere manier weet, dan elk 
piepklein plantje met wortel en al weg te 

halen, dan mag hij/zij dat 
komen vertellen. 
De rozenstruiken links 
van het hek zijn gesnoeid. 
De rozenstruiken achter 
hebben geen aandacht 
gekregen, omdat de 
wortels van de slee-
doorn kleine sleedoorns 
naar boven sturen. Wij 
hebben er een paar weg 
gehaald en toen bleken 
er nog veel meer te staan. 
En nog meer. Het was 



30

moeilijk om de wortels er uit te krijgen. 
ze liggen zo diep. De boom staat mooi 
te wezen met haar bloesem. Een contrast 
van zwart en wit.

Het perkje om de flowform wordt nu 
onder handen genomen. Veel restanten 
van planten worden met wortel en al 
verwijderd. Sommigen krijgen ergens 
anders een plaatsje.  En de gekregen kaar-
denbollen staan nu in de aarde. Het is 
even spannend welke andere planten er 
bij komen. Weer terug naar het medische 
concept?

2 april 2011
Opkomst 8 vrijwilligers. maaike is even 
komen kijken. Het is een hele mooie 
dag, 19 graden Celsius. De zon schijnt 
en er is een beetje wind, waar je wei-
nig van merkt in de achtertuin. Daar 
zijn wij allemaal bezig geweest. Er is al 
veel groen te zien, waar de vorige week 
nog zwarte aarde lag. De “Driehoek” 
wordt weer onder handen genomen. 
Nu wordt aan de basis begonnen. Het 
“Flowformperk” is voor de helft gespit 
en  ontdaan van witte wortels. Veel werk. 
De hovenierster was de vliegende kip. 
Hier en daar en overal het nodige doen. 
De “Bush”, het stukje voor Jeannette’s 
kamer is een overvol stukje. Alles bloeit 
en groeit uitbundig in die hoek. Kijk 
maar naar de sleedoorn en haar vele 
nakomelingen. Ook vandaag weer die 
stengels en richard heeft een paar wor-
tels er uit gehaald. Prettig dat er mannen 
zijn die veel dieper kunnen spitten dan 
ik. Stengels tussen de rozenstruik of de 
hibiscus kunnen na een beetje duwen, 
trekken en enige schrammen worden 
weggeknipt. De rozen hebben en krijgen 

hier de ruimte en zijn maar een beetje 
bijgewerkt.  
 
16 april 2011
Ja, vandaag is het weer mooi weer (14 gra-
den) met niet te veel zon. Opkomst: 10 
van de 16 vrijwilligers! Als je het gebouw 
nadert, zie je de clematis montana rubens 
vol in knop. zo snel gaat dat. 2 weken 
geleden nog amper nieuwe blaadjes en 
vandaag een zee van knoppen. Het is 
ongelooflijk zoals alles groeit en bloeit. 
De laurier laat veel bloesem zien. De 
druif laat voorzichtig wat blaadjes 
groeien. De kastanjeboom is groen op 
zijn mooist.
De flowform werkt en het is best rust-
gevend dat stromende water. Het perk 
er om heen is in de planten gezet en het 
wordt een idyllisch plekje. 
 
Arnout is er ook: ons opperhoofd com-
post. Hij dirigeert nieuwe grond naar 
de diverse perken. Volgens hem kan de 
hele tuin vandaag worden voorzien. En 
dat allemaal met één kruiwagen, want 
het wiel van de andere loopt bijna net 
zo snel leeg, als wij pompen.
Daarna wordt de inhoud van het tweede 
vak overgezet naar het eerste vak, waar 
wij volgend jaar nieuwe vruchtbare tuin-
grond uit kunnen halen. 



Cultuur Kunst Educatie
voor Ontwikkeling en Werk

De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5, Leiden, 
tel.: (071) – 512 31 37. e mail: info@dezonneboom.nl

Ontwikkel je innerlijke kompas!

Academie voor Sociale Kunst. wekelijks maandagmiddag.
Kunst en Cultuur, biografie, zelfkennis, actieve kunstbeoefening.

Impuls!!!, gewoon doen! wekelijks maandagmiddag.
Initiatiefkunde, sociale driegeleding, samenwerken, 
boogschieten.

Vrij Kunstzinnige Jaren. wekelijks ma- of dinsdagmiddag.
Individuele scholingsweg, diverse kunsten: 
moed – inspiratie – vrijheid.

Smeden, een ambacht met toekomstkarakter.
Individuele begeleiding, wekelijks zaterdag volwassenen én jongeren.

SchrijfWerk, een praktische cursus. maandagavond.
Inhoud, ambachtelijke vaardigheid, eigen stijl, 
dienstbaar aan lezer.

Levenskunst, hoe ouder hoe beter. woensdagmiddag.
Biografisch werken aan levensvragen in een kleine groep.

Gevarieerd aanbod in schilderen:
Op zoek naar polariteiten. vrijdagochtend wekelijks.

Moderne ontwikkelingsweg, Kandinsky.
zaterdagmiddag 1 x per maand.

…krachtiger de echo… zondag 1 x per maand.

Meer informatie of complete aanbod op www.zonneboom.nl
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Het Therapieënfonds Aurum bestaat al 
21 jaar en is 31 december 2010 bij de nota-
ris omgezet naar de Stichting Therapie-
enfonds Aurum. Wij hadden en hebben 
twee doelstellingen. Enerzijds de eigen 
patiënten een financiële ondersteuning 
geven voor gevolgde therapieën binnen 
het Therapeuticum Aurum en anderzijds  
het stimuleren van de antroposofische 
gezondheidszorg daarbinnen. 

met de teruglopende mogelijkheden 
tot vergoeding door zorgverzekeraars 
is het voor patiënten een eenvoudige, 
sympathieke en goedkope wijze om in 
aanmerking te kunnen komen voor extra 
ondersteuning bij acht soorten thera-
pieën. De jaarlijkse deelname is slechts 
€ 15,00 p.p. of  € 30,00 voor een gezin en 
de vergoeding voor dit jaar is maximaal 
60%, rekening houdend met de vergoe-
ding door de zorgverzekeraar. Het is een 
fonds “van patiënten voor patiënten”, 
want de financiële middelen waarover 
het fonds beschikt komen volledig uit 
de patiëntenbijdragen. Ons motto is dan 
ook “de gezonde patiënten dragen de 
zieke”.

stand van zaken
Dit jaar hebben zich tot op heden 500 
patiënten aangemeld als deelnemer. Wij 
willen met name die mensen bedanken 
die behalve de deelnamekosten een extra 
donatie hebben gedaan ter ondersteu-
ning van ons motto. Ons streven is dit 
jaar plus minus 625 deelnemers te krij-
gen. mensen die zich dit jaar nog niet 
als lid hebben opgegeven, roepen wij 

daarom van harte op zich alsnog aan te 
melden. zie voor de bijzonderheden het 
goudgele aanmeldingsformulier, dat in 
de folderkast in de wachtkamer van het 
Therapeuticum Aurum te vinden is.

nieuwe beheerder
Begin dit jaar heeft Yvonne meppelink 
zich als 4e beheerder van de stichting 
aangemeld. Wij zijn erg blij met deze 
versterking.

Kascontrole
Op 30 maart 2011 is er door rob van 
zaalen en Lia Krul een kascontrole 
gedaan over de financiën van 2010. In het 
laatste overleg met de andere werkgroe-
pen op 14 april 2011 hebben zij decharge 
verleend aan de beheerders. Langs deze 
weg willen wij hen bedanken dat zij de 
kascontrole hebben gehouden en dat de 
stukken in orde zijn bevonden.

indienen declaratieformulieren 
2011
De resterende inleverdata voor declara-
ties met bijbehorende (kopie)nota’s zijn 
meestal vastgesteld op de eerste donder-
dag van de oneven maanden, dit zijn nog 
achtereenvolgens: 7-7, 8-9 en 3-11-2011.

uitgekeerde declaraties in 2010
In 2010 hebben wij 60 declaraties behan-
deld, het totaalbedrag was € 8.606,09. 
Hieronder volgt een specificatie per 
therapie. Voor de niet-genoemde the-
rapieën, die in ons vergoedingenpakket 
zitten, zijn geen declaraties ingediend.

Nieuws van het Therapieënfonds Aurum
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Oprechte hulp na een overlijden

-  Regelen van de nalatenschap
-  Op orde brengen van de administratie
-  Opruimen van het huis

www.terugnaarnu.com
Tel:   06 1938 7848

Terug naar Nu voor uw natuurlijke gezondheid! 

- wikkels en kompressen

- oorzakjes en wolsloopjes

- kruiden en oliën

- schapenwol en bijenwas 

- oliedispersieapparaat 

w w w. w i k k e l f e e . n l

Eurythmietherapie 3 €  611,20
Fysiotherapie 1 €  94,50
Gesprekstherapie 13 €  1.189,80
Kunstzinnige therapie 18 €  2.658,78
muziektherapie 9 €  1.453,60
Spraaktherapie 4 €  390,60
Uitwendige therapie 12 €  2.207,61

informatie, aanmeldings- en 
declaratieformulieren
Nadere informatie en formulieren voor 
aanmelding en/of declaratie zijn te vin-
den in de folderkast in de wachtkamer 
of op te vragen bij de receptie van het 

Therapeuticum Aurum. Wij hopen 
dat binnenkort alle informatie te lezen 
en te downloaden is vanaf de website 
www.therapeuticumaurum.nl onder de 
pagina van de Stichting Therapieënfonds 
Aurum.

Wij streven er naar dit jaar ons motto “de 
gezonde patiënten dragen de zieke” in de 
praktijk kracht bij te zetten met uw hulp!

Namens het Therapieënfonds Aurum,
Betty Hugens, Yvonne meppelink, 
richard de Ceuninck en At Kerstens.



34

Lezingen, cursussen, evenementen

cursusaanbod van maaike 
Kroese, kunstzinnig therapeute

scHiLderen vanuit 
GedicHten
In deze cursus schilderen we iedere week 
de stemming van een gedicht. Dat is 
schilderen vanuit je gevoel. Elke cursist 
mag zelf een gedicht meenemen. En dat 
gedicht kan een inspiratiebron worden 
voor de hele groep. 
Start: 2 september 2011
          
cursus “KLeurriJK”
Kleur zien, beleven en de essentie van een 
kleur ontdekken. Elke week verbinden 
we ons met een kleur. We beginnen met 
rood en gaan in 7 stappen door de kleu-
rencirkel heen. De gekleurde glasvensters 
uit het Goetheanum in Dornach betrek-
ken we bij onze kleurenstudie. Schil-
derend of met pastelkrijt verdiepen we 
onze ontmoeting met de kleur. En we 
ontdekken de thema’s in de glasvensters 
uit het Goetheanum.
Start: 4 november 2011
            
Voor de twee bovenstaande cursussen 
geldt:
Tijd: 7 vrijdagen van 15.30 – 17.00 uur
Kosten: 65 euro voor hele cursus, incl. 

materiaal

oPen ateLier
Op iedere dinsdagmorgen van 11.00– 
12.30 uur is er Open Atelier met begelei-
ding: je kunt doen wat je graag wilt doen!

Voor alle drie bovenstaande activiteiten 
geldt: 
Plaats: Therapeuticum Aurum
Aanmelden bij maaike Kroese  

(079-3217258)

diverse cursussen

voedinG en euritmie, 
Preventie biJ KanKer 
door Jeannette van der Schuit (huisarts), 
Annemarije de Jong (diëtiste) en Irene Pou-
welse (euritmietherapeute)

Het wordt steeds duidelijker dat kanker 
een ziekte is, die sluipend binnenkomt in 
iemands constitutie en zich dan plotse-
ling openbaart. Hoe kunnen we werken 
aan onze vitaliteit en de innerlijke weer-
baarheid vergroten, zodat kanker minder 
kansen krijgt?
Op deze avond besteden we aandacht 
aan deze vraag d.m.v. een workshop voe-
ding en euritmie. 
Plaats: Therapeuticum Aurum
Datum: maandag 10 oktober
Tijd: 20:00 – 22:00
Kosten: 9 euro (reductie mogelijk)
Aanmelden: niet nodig 

cursus euritmie 
en meditatie 
door Irene Pouwelse, euritmietherapeut

Een cursus van 7 woensdagavonden 
vanaf november 2011. De avond zal 
steeds beginnen en eindigen met een 
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korte meditatie, verder een ondersteu-
nende euritmie- en basisoefening en 
een inhoudelijk gedeelte met verschil-
lende thema`s, waaronder woord- beeld- 
natuur- en biografische
motieven.
Data: 7 wo-avonden om de 14 dagen, 

te beginnen op 30 november en 
14 december, vervolgens in 2012 
(wijzigingen nog voorbehouden):

 januari: 4, 18, februari: 1, 15, 29 
Plaats: Therapeuticum Aurum
Tijd: 19.30- 21.00 uur
Kosten: € 70,-
Info: 06-18220342
Aanmelden: irenepouwelse@casema.nl of 

079-3217903 (inspreken)

najaarsprogramma 
studiecentrum voor 

antroposofie Zoetermeer

LET OP: Het programma is nog in voor-
bereiding en kan nog worden uitgebreid. 
raadpleeg onze website: www.stanzo.nl 

Het beLanG van Het 
beeLdend eLement 
voor de oPvoedinG 
Een voordracht door Jeanne Meijs

Als je kind naar de vrije school gaat, 
wordt er gewerkt en geleerd door het 
gebruik van beelden. Het beeldende 
aspect in de opvoeding blijkt ook heel 
gezond te zijn. Dan kun je als ouders 
je afvragen, waarover het eigenlijk gaat 
en waarom dat nu zo belangrijk is. mis-
schien vraag je je ook af hoe je zelf met 
beelden kunt opvoeden. In al het kunst-
zinnige werk van kinderen verschijnt 

ook vaak kleurrijke  beelden, waarbij er 
steeds grote verschillen zijn in de manier 
waarop ieder kind zich uit. Kun je je 
kind hierdoor beter begrijpen en wegwijs 
maken? De zinvolheid van verhaal en 
beeld en de kracht ervan wordt bespro-
ken door Jeanne meijs die als therapeute 
jarenlang werkte met kinderen middels 
beeld en verhaal en vele boeken schreef 
over het opvoeden van kinderen.
Datum: woensdag 14 september 2011

micHaëL en de KosmiscHe 
inteLLiGentie 
Een Michaëlslezing door Jelle van der 
Schuit, gevolgd door een Michaëlsverhaal 
door Marjan Schoenmakers. 

Wat bedoelt rudolf Steiner als hij de 
aartsengel michaël typeert als een 
behoeder van de Kosmische Intelli-
gentie? michaël wordt vaak afgebeeld 
met een draak onder zijn voeten. Het 
huidig materialistisch denken, ook in 
de wetenschap, vormt zo’n draak en is 
een groot obstakel op de weg naar een 
denken dat kan doordringen tot het 
geestelijke gehalte van mens en wereld. 
Kosmische Intelligentie staat gelijk met 
de wijsheid die ten grondslag ligt aan al 
het bestaande. Hoe vinden wij de toe-
gang tot deze levende ideeën? Na een 
inhoudelijke opmaat sluiten we de avond 
af met een toepasselijk verhaal in de geest 
van michaël.       
Datum: donderdag 29 september 2011

de Positie van de 
isLam in onZe tiJd
door Christine Gruwez
Christine Gruwez zal in het najaar een 
lezing geven over bovengenoemd onder-
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Core Praktijk

van Bozidar Bonacic	

LEZINGEN	en	CURSUSSEN

Den Haag

- Hooggevoeligheid en meditatie

- Omgaan met hooggevoeligheid  

- Openen van het hart

- Ontwaken van hart-bewustzijn

- Avond met helende liefde

- Daskalos; mysticus en healer

- Logos-mysterie vandaag

Meer informatie: 
www.corepraktijk.nl
070-3894188 
info@corepraktijk.nl

COLOFON
nieuwsbrief aurum
JuLi 2011,
28e JaarGanG, nr. 1

uitgave van
Therapeuticum Aurum te zoetermeer.
Doel van de Nieuwsbrief is het geven 
van praktijkinformatie en van gezond-
heidsvoorlichting en –opvoeding (gvo) 
vanuit een antroposofische achter-
grond.

Nieuwsbrief Aurum verschijnt twee 
maal per jaar en wordt toegezonden 
aan ingeschreven patiënten en aan rela-
ties van het Therapeuticum Aurum.

aan dit nummer werkten mee:
voor de inhoud:
mirjam v.d. Corput, Hedwig Douma, 
marlies den Drijver, marco Ephraim, 
Annemarije de Jong, maaike Kroese, 
margriet v. Paassen, Irene Pouwelse, 
Joriet Schneider, Jelle v.d. Schuit, Jean-
nette v.d. Schuit-Janssen, Irene Winter 
voor de uitvoering/adressering:
At Kerstens, Yvonne meppelink, Wil 
rosenbrand, Beate Vuijk en anderen.
advertenties
Hans Spanjaardt, (079) 341 63 12
opmaak
Herman Boswijk
drukwerkbemiddeling
Vision@d, zoetermeer
oplage
3700 ex.
redactie
Jeannette v.d. Schuit-Janssen, Jelle van 
der Schuit, Hans Spanjaardt
© Therapeuticum Aurum
Overname van artikelen alleen met toe-
stemming van de redactie en de auteur.

werp. De datum moet nog worden vast-
gesteld. zij studeerde filosofie en iranis-
tiek. Centraal thema van haar boeken 
over o.a. het Christendom, de Islam en 
het manicheïsme is de dialoog tussen 
religies en culturen. De datum van deze 
voordracht wordt bekend gemaakt op de 
website van het Studiecentrum. 

Website: www.stanzo.nl  

Informatie voor bovengenoemde cur-
sussen:
Via e-mail: info@stanzo.nl 
Jelle van der Schuit: 079-3211837 
Anneke van Wensveen: 079-3516683



WIJ ZIJN ER ALS U ER NIET MEER BENT.

U wilt niets met de dood te maken hebben. En dat hoeft ook 
helemaal niet. Daarvoor zijn er mensen die daar hun werk 
van hebben gemaakt. Ze vallen u wellicht niet direct op, maar 
ze zijn er wel. Ook als u er niet meer bent. www.cuvo.nl



Afzender: Therapeuticum Aurum, 
Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer

Pilatusdam 15 
2712 BD  Zoetermeer 
Tel. 079 - 32 00 700
www.natuurwinkel.nl

  Natuurwinkel Zoetermeer
voor al uw 

  biologische boodschappen!

Openingstĳ den:
ma 11.00 - 18.00 uur, di - do 8.30 - 18.00 uur, 
vrĳ  8.30 - 21.00 uur, zat 8.30 - 17.00 uur

      ‘elk
seizoen             een andere   
    smaak’

De Natuurwinkel biedt u elke dag opnieuw een 
verrassend ruim assortiment natuurproducten. 
Van biologisch brood tot babyvoeding,
van sappen tot soepen en van wafels tot wĳ n.

Wĳ  geloven in puur natuur. De natuur zit immers 
niet voor niets in onze naam! Daarom kiezen we 
heel bewust voor producten die met zorg en 
aandacht zĳ n geteeld en altĳ d geproduceerd 
worden met respect voor mens, dier en milieu.


