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MEDEDELINGEN VAN DE PRAKTIJK VAN DOKTER STAAL

De praktijk zal in �0�1 gesloten zijn op

           13-14 mei                           Hemelvaart
16 augustus t/m 3 september         zomervakantie

Telefonische bereikbaarheid
We maken gebruik van een keuzemenu, waarbij u belt naar: 013 - 468 29 97 en kunt 
kiezen uit de volgende opties: 

Spoed tijdens kantooruren   kies 1
Herhaalrecepten     kies 2
De assistentes     kies 3

Algemene mededelingen
In maart hebben we het eerste vaccinatiespreekuur met het COVID-vaccin binnen 
de praktijk georganiseerd. Naast onze normale werkzaamheden was het een hele 
organisatie om alles goed te laten verlopen. Dankzij vele helpende handen is dit gelukt 
(dank ook aan Danielle en Yanick!). 
Op het moment van schrijven weten we niet wie van onze patiënten voor de 
volgende ronde worden opgeroepen, dit zullen we van het RIVM te horen 
krijgen. Indien u hier vragen over heeft, verzoeken wij u eerst de website te 
raadplegen, waarop steeds het laatste nieuws te vinden is.

We zijn inmiddels gewend aan een nieuwe dagindeling, zonder inloopspreekuur, met 
veel telefoontjes en terugbelafspraken, mensen die aan de deur even moeten wachten, 
en poetsen tussendoor. 
We merken dat het afgelopen jaar zijn tol gaat eisen, veel mensen zijn aan het eind van 
hun geduld, kortaangebonden, somber, lusteloos, hebben behoefte aan duidelijkheid die 
niemand hun kan geven. 
Mensen willen advies over de vraag of ze zich wel of niet moeten laten vaccineren, 
mensen zijn boos dat we ze niet oproepen, of vinden het onbegrijpelijk dat we ze wél 
oproepen. Het zijn uitdagingen waar we niet eerder zo duidelijk mee te maken hebben 
gehad, en die we zo goed mogelijk proberen aan te gaan. Helaas hebben we niet op alle 
vragen een antwoord.

Maandag: het is opvallend dat het op maandagen aan de telefoon veel drukker is dan 
op andere dagen: gemiddeld 100 tot 1�0 telefoontjes krijgen we te verwerken. De tijd 
die het kost om een telefoontje af te handelen wisselt sterk. Iemand die vraagt hoe 
laat zijn afspraak ook alweer stond, is snel geholpen, maar het beantwoorden van het 
merendeel van de vragen kost tijd. 
Als assistente wil en moet je niet alleen beeld krijgen van de aard en ernst van het 
probleem, maar ook beoordelen hoe het aangepakt of opgelost moet worden. Dit 
varieert van het inplannen van een afspraak, overleg met de arts en dan terugbellen, 
maken van een recept of verwijzing, een kalmerend gesprek, advies over de meest 
uiteenlopende zaken, of meteen de arts inschakelen in geval van ernstige problematiek. 

Daarom hebben we aan u een verzoek: wilt u bij niet dringende vragen indien mogelijk 
een andere dag bellen? Dat geeft ons een beetje lucht op de maandag en dan houden 
we wat energie over voor de rest van de week.
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Project ‘Open’
In januari zijn we gestart met het project ‘Open’. Hierbij is de huisarts wettelijk 
verplicht om inzage te geven in een deel van het patiëntendossier en de mogelijkheid 
te bieden online afspraken te maken. Mensen die op het spreekuur van de arts of de 
praktijkverpleegkundige zijn geweest, hebben hier al informatie over zien liggen en zich 
indien gewenst inmiddels aangemeld. 
Dit vergt voor ons wat extra inspanning en administratieve handelingen. We wilden 
dan ook liever niet dat iedereen zich tegelijk aanmeldde, vandaar dat we er nog weinig 
ruchtbaarheid aan hebben gegeven. 
Heeft u belangstelling voor het openstellen van uw dossier? 
Ga naar www.home.mijngezondheid.net en maak een account aan met uw DIGID. 
Wij krijgen uw aanvraag binnen en zorgen dan dat dit geregeld wordt.

Nieuwe medewerkers
Roel Plevier heeft in januari Mieke Aarts opgevolgd als POH-GGZ; hij werkt op de 
donderdagen.
Jade Smulders heeft de plaats van Anouk van Dinther ingenomen als diëtiste. Zij is 
werkzaam op de dinsdag- en vrijdagochtend eens per � weken.
Elders in dit Lindeblad zullen zij zich voorstellen.

Praktijkmanager                                                                                                     
In januari �0�1 is Marjon de Beer gestart als praktijkmanager. Zij is één dagdeel 
in de week aanwezig voor ondersteuning van de arts en assistentes wat betreft de 
administratieve taken. Zij heeft ook het beheer van onze website overgenomen van 
Richard Fischer, die wij vanaf deze plaats nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet en 
ondersteuning.

En verder 
Om praktische en organisatorische redenen is het fijn als u rekening houdt met de 
volgende aandachtspunten.

Inloopspreekuur
In verband met de corona-epidemie is er géén inloopspreekuur. 
Wij verzoeken u voor iedere vraag of klacht eerst telefonisch contact op te nemen. 
  
Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 8.00–11.30 uur en tussen
14.00–16.00 uur. Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente waar u voor op 
consult wilt komen. De reden hiervoor is dat we zo kunnen inschatten of iets dringend 
is, of we iets klaar moeten leggen voor het consult, of er vooraf bloedonderzoek gedaan 
moet worden of dat er extra tijd moet worden ingepland. Zo proberen we de dag zo 
goed mogelijk in te delen en de wachttijd te beperken. 
Het komt voor dat de lijst van klachten zo uitgebreid is dat u twee keer of vaker op 
consult moet komen. Voor spoedeisende situaties houden wij spoedplaatsen vrij. Voor 
niet-spoedeisende klachten streven we ernaar binnen enkele dagen een afspraak voor u 
in te plannen. 
Heeft u extra tijd nodig, dan kunt u dit aangeven bij de assistente. Zij overlegt met u 
en met de dokter of en wanneer dit ingepland kan worden, maar dat zal zelden dezelfde 
dag mogelijk zijn.
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Binnenlopen
Uitdrukkelijk verzoek om niet zonder afspraak aan te kloppen bij de assistentenruimte, 
ook al bent u bij een andere therapeut/ praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner 
geweest.
Wij geven er de voorkeur aan dat u belt voor een verwijzing/recept/afspraak/uitslag.
En als u er ‘niet doorheen komt’, is het omdat we druk bezig zijn en vragen wij u om het 
later nog eens te proberen.

Herhaalrecepten
Voor het aanvragen van herhaalrecepten zijn er twee mogelijkheden:
-	 Bel het praktijknummer: 013 - 468 �9 97 en toets � voor de receptenlijn.
-	 De website: www.peterstaal.praktijkinfo.nl.

Niet verschijnen op afspraak
Indien u niet tijdig afbelt voor uw afspraak bij de huisarts, de praktijkverpleegkundige 
of de POH-GGZ, sturen we u een rekening volgens het zogenoemde ‘no-show’-tarief.
Dit bedrag is gebaseerd op de richtlijnen voor de consultadviezen van de Nederlandse 
ZorgAutoriteit (NZA) en is níét declarabel bij uw ziektekostenverzekering.

Parkeerproblemen
Van de gemeente Tilburg kregen we het bericht dat er vanaf 1 mei betaald parkeren 
ingevoerd gaat worden in de omgeving van de Linde. Dit geldt van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00-15.00 uur. 

Psychische/psychiatrische problemen en zingevingsvragen
Roel Plevier en Wen van Steenbergen zijn in de praktijk aanwezig als 
praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Deze hulp zit in het 
basispakket, wordt vergoed als huisartsenzorg, kost u dus niets en gaat ook niet van 
uw eigen risico af. U kunt bij Roel (op donderdag) en Wen (op woensdag) terecht voor 
kortdurende begeleiding bij psychische/psychiatrische problemen en zingevingsvragen. 

Zo nodig kunnen zij ook adviseren bij doorverwijzing naar meer gespecialiseerde 
hulpverlening. U kunt hiervoor verwezen worden door de arts of assistente, maar u kunt 
ook contact opnemen met de praktijk om zelf een afspraak te maken.

De praktijkverpleegkundige (POH-somatiek)
Karin van der Haar is als praktijkverpleegkundige werkzaam op maandag en donderdag. 
Zij houdt spreekuur op afspraak voor mensen met hoge bloeddruk, longproblemen, 
diabetes, osteoporose (botontkalking), stoppen met roken, vrouwen in de overgang en 
voor mensen die een algehele gezondheidscheck willen laten doen.
Het maken van een afspraak gaat via de assistentes op telefoonnummer
013 - 468 �9 97.
Op maandag en donderdag is zij voor vragen bereikbaar tussen 1�.30-13.00 uur op 
telefoonnummer 06 48 �� 47 99.

Verhuizen/wijzigingen
Wij vragen u wijzigingen in uw adres, telefoonnummer en mailadres aan de assistentes 
door te geven zodat we al uw gegevens up-to-date kunnen houden.



6

Indien u naar buiten Tilburg gaat verhuizen, is het belangrijk te weten dat u een 
huisarts in uw nieuwe omgeving moet zoeken. U kunt eventueel consultatief bij 
dokter Staal ingeschreven blijven. Dat wil zeggen dat u bij een huisarts in uw buurt 
ingeschreven staat, maar voor antroposofische behandeling terechtkunt bij dokter 
Staal. De kosten worden apart in rekening gebracht en worden vergoed vanuit uw 
aanvullende ziektekostenverzekering.

Verwijzingen en kosten aanvullend onderzoek
Voor een bezoek aan een specialist in het ziekenhuis, en ook voor veel paramedische 
zorgverleners, is een verwijzing van de huisarts nodig om voor vergoeding in 
aanmerking te komen. Indien u zonder verwijzing (en dus ook zonder overleg) naar een 
specialist gaat, loopt u het risico dat de huisarts geen verwijzing achteraf regelt en dat 
de kosten dus voor eigen rekening komen. 

Belangrijk om te weten: de huisartsengeneeskundige consulten worden volledig door 
de ziektekostenverzekering vergoed, maar aanvullende onderzoeken (bloed prikken, 
röntgenfoto’s en geneesmiddelen) vallen onder het eigen risico.

 

Lenny, Lisanne, Marloes en Anne, assistentes

                     Roel Plevier, praktijkondersteuner POH-GGZ

Sinds �01� ben ik met veel plezier werkzaam als POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner 
Huisarts voor Geestelijke Gezondheidszorg) in de huisartsenpraktijk. 

Voordat ik ging werken als POH-GGZ 
heb ik psychologie gestudeerd en ben 
ik werkzaam geweest in eerste- en 
tweedelijns psychologenpraktijken. 

Vanaf januari �0�1 werk ik in de 
praktijk van dr. Staal. Hier zie ik 
mensen op mijn spreekuur met een 
grote verscheidenheid aan psychische 
en psychosociale klachten. 

Samen kijken we naar wat er aan 
de hand is en naar een mogelijke 
aanpak van deze klachten. Korte 
lijntjes en concreet met mensen aan 
de slag gaan is wat mij het meeste 
aanspreekt in deze functie.
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                  Herman Coenen, dichter, schrijver en musicus

Handmatig 

Een soort visserskotter was het, een bark, of een schip voor één kruisvaarder op de 
wereldzee, met een zwierige lijn in het boord, een wrakkig zeil maar toch fier, en een 
kajuit om in te schuilen als het maanlicht te fel zou worden of de sterrenregen te hevig. 

Ik heb het gedemonteerd, voorzichtig de 
onderdelen uiteengelegd, de materialen 
gesorteerd, reepjes karton en papier 
bij elkaar, de houten strips, de stukjes 
koperkleurig metaaldraad, de eindjes 
katoenen garen, en alles in de daarvoor 
bestemde mand, zak of afvalemmer 
gedeponeerd. Met spijt in mijn vingers. 

Het was een van de dingen die ze maakte 
in haar academiejaren toen ze was gaan 
ontdekken dat kunst alles te maken heeft 
met je handen. Ze had zich losgerukt 
van het conceptuele regime van haar 
docenten, was een jaar in Granada gaan 
zitten, waar ze nog verf wonnen uit 
natuurlijke grondstoffen, en waar ze leerde 
zelf de houtblokken aaneen te plakken 
die de basis moesten vormen voor haar 
sculpturen. Enkele jaren later schilderde 
ze voor haar afstuderen in Tilburg de wijde 
rode Afrikaanse aarde, gezien vanuit het 
vliegtuig, op grote lappen papier die ze 
met tape aaneenvoegde tot een immense 
wandbedekking en hing die tegen het 
beton van het gebouw. 

Het schip lag al jaren op de verstopte 
vensterbank van mijn volgestouwde 
werkkamer, half verborgen achter de 
vitrage, een weggemoffeld toonbeeld 
van verval. Ik kon er maar geen afstand 
van doen. Vanmorgen wel. Na het 
geruststellende telefoontje van mijn 
huisarts over mijn niet-bestaande 
aandoening begon ik de vloer te 
stofzuigen, trok het bureau in een 
andere positie, haalde stofnesten open, 
sleepte opgestapelde dozen boeken weg. 
Opruimen, ik kreeg er, al doende, steeds 
meer zin in. Het verzakte vaartuigje mocht 
nu ook gaan. Het enthousiasme waarmee 
zij enkele dagen geleden vertelde over 
de nieuwe dingen die ze doet, mag de 
volle ruimte krijgen. En dat geldt ook voor 
mezelf. 

Aan het raam van de besneeuwde tuin 
Maandagmiddag 8 februari �0�1
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                     Peter Staal, huisarts

Gezond worden 
 
De ene mens overkomt een ongeval en is volledig van de kaart. Een ander lijkt niet 
van de wijs te brengen, ook al overkomen hem of haar dingen waar een ander beslist 
niet tegen zou kunnen. Hoe kan dat en hoe kunnen we begrijpen dat mensen een heel 
verschillende veerkracht hebben? 

Aan de hand van het vierledig mensbeeld 
loop ik kort langs wat mogelijke invloeden 
zijn, hoe je hier verschillen tussen mensen 
kunt waarnemen en wat je ermee kunt 
doen. 

Eerste twee niveaus: fysiek en vitaal 
De ene persoon wordt nu eenmaal 
gezonder geboren dan de andere. Meer 
weerstand, meer uithoudingsvermogen, 
minder snotteren en minder benen breken. 
Dat lijkt een gave en dat is het ook, maar 
vervolgens moet je daar wel mee verder 
bouwen: trainen, afzien, doormodderen en 
vallen en opstaan horen daarbij. 
Als je niet veel aanleg hebt of met een 
handicap geboren bent, heb je een 
grotere uitdaging dan wanneer alles je 
komt aanwaaien, maar ook dan blijft de 
uitdaging. Je zult er wat voor moeten doen 
om gezond te blijven, al was het maar om 
verleidingen van de huidige tijd een beetje 
van je af te schudden. Wij bewegen heel 
veel minder dan twintig jaar geleden door 
alle comfort en elektronica. Helaas is dat 
voor onze gezondheid slecht nieuws.

Het derde niveau: de ziel 
Hiervoor geldt hetzelfde. We mogen dan 
iets meer of minder meegekregen hebben 
van onze erfelijkheid, aanleg, ouders, 
omgeving, toch moet ook de ziel zichzelf 
oefenen, belonen en in stand houden. Je 
kunt van alles zeggen van je karakter, 
dus ook ‘zo ben ik nu eenmaal’, maar je 
voelt op je klompen aan dat dat geen 
veerkracht geeft. Door denken, voelen en 
handelen concreet te scholen, maak je de 
ziel plooibaar en gezond. Flexibel dus om 
weerstanden om te buigen naar positieve 
ervaringen. Mensen die menen dat succes 
altijd komt aanwaaien kennen het niet. 
Succes heeft altijd een wilscomponent, 
ook al is een goede (psychische) 

gezondheid een gegeven. Je moet er 
vervolgens wel wat mee doen. Aan de 
andere kant zijn er mensen die (ernstig) 
gehandicapt worden geboren en toch iets 
heel moois van hun leven kunnen maken 
of veel bereiken. Er is dus simpel gezegd 
geen logica in kansen, mogelijkheden en 
resultaat.
 
Het vierde niveau: de geestelijke 
ontwikkeling (biografie en zingeving) 
Als iets maatgevend is voor je 
geluksgevoel, dan is het wel het gevoel 
dat je ertoe doet. In de westerse wereld 
heeft de ziekelijke misvatting postgevat 
dat iemand des te gelukkiger is naarmate 
hij meer in staat is van dingen te 
genieten. Hoe hol dat is, blijkt als dat 
genieten geen meerwaarde heeft voor je 
medemens. Iets voor anderen betekenen 
is een belangrijke meerwaarde voor menig 
mens. Jezelf ontwikkelen en betekenis 
geven aan zaken die je belangrijk vindt 
en jezelf in die zin iedere dag opnieuw 
uitvinden, zijn vaardigheden die een mens 
veel voldoening kunnen geven en zijn 
veerkracht kunnen vergroten.

Er is geen maat voor deze veerkracht, 
maar er is wel onderzoek gedaan naar 
hoe mensen veerkrachtig konden blijven 
in extreme situaties, en wat hun strategie 
daarbij was. Heel leerzaam!

Salutogenese
Hoe komt het dat de ene mens kan 
overleven en zelfs onverwacht gezond 
kan zijn, ondanks het doormaken van 
ervaringen als angst voor confrontatie 
met de dood, honger en marteling en 
de andere mens ziek wordt als hij onder 
dezelfde zware omstandigheden verkeert? 
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Deze vraag stelde de Israëlische 
socioloog Aaron Antonovsky (19�3-
1994) zich toen hij onderzoek deed 
onder overlevenden van de Duitse 
concentratiekampen. 
Sinds driehonderd jaar geldt in de 
geneeskunde het idee van de ouderwetse 
ziekteleer (pathogenese): het ontstaan/de 
oorsprong van lijden wordt veroorzaakt 
door ziekte. Bij zijn onderzoek 
introduceerde Antonovsky een nieuw 
begrip: salutogenese, het ontstaan/de 
oorsprong van gezondheid. Lijden wordt 
voorkomen door gezond te blijven! Zijn 
belangrijkste conclusie was dat er een 
sterke verbinding is tussen lichaam en 
geest, waarbij het erom gaat dat iemand 
het ‘gevoel van samenhang’ heeft. Hij 
noemde dat Sense of Coherence, een 
gevoel dat er samenhang in jezelf en in 
het leven is.

 
Samengevat houdt dit ‘gevoel van 
samenhang’ in dat datgene wat gezond 
makend is, neerkomt op drie aspecten:

1.	 We moeten het gevoel hebben de 
situatie te begrijpen: 

 De prikkels van binnen en van   
 buiten zijn voorspelbaar, samen- 
 hangend en verklaarbaar. Het   
 gevoel een situatie of gebeurtenis 
 te kunnen doorzien of, indien dat  
 niet het geval is, stappen te kunnen  
 zetten om de noodzakelijke   
 informatie hiervoor te verkrijgen.

2.	 We moeten de zin(volheid) ervan 
kunnen inzien:
We moeten het vertrouwen hebben 
dat het de moeite waard is om 
betrokken te zijn en te investeren 
in onszelf of datgene wat op ons 
afkomt.

3.	 We moeten invloed uit kunnen 
oefenen op de situatie:
We moeten genoeg vermogens 
hebben om zelf invloed op de 
situatie uit te kunnen oefenen of om 
de hiervoor benodigde vaardigheden 
aan te leren.

Antonovsky concludeerde dat we veer-
krachtiger worden als we de vaardigheid 
ontwikkelen met het vreemde, met 
conflicten om te gaan en in deze 
wisselwerking sterker te worden. Het 
principe van stress leren verdragen en niet 
alleen vermijden. 
De grenzen van lichamelijke en psychische 
belastbaarheid verkennen en leren deze 
nog verder te verleggen.
Hoe leer ik levenssituaties te accepteren 
en innerlijk en uiterlijk flexibel te zijn? 
Hoe leer ik om te gaan met frustraties 
en stress? Hoe ontwikkel ik een stabiel 
karakter?

Een moderne variant daarvan is het 
concept van Machteld Huber, die het 
idee van positieve gezondheid neerzette: 
gezondheid is niet het voorkomen van 
ziekte, maar het iedere dag opnieuw 
vinden van een gezonde balans.

Dit vergt, helaas en gelukkig, iedere dag 
weer nieuwe uitdagingen om je veerkracht 
te ontwikkelen. We kunnen dit doen door 
onszelf te helpen ons leven te begrijpen, 
de zinvolheid ervan te ervaren en te 
zorgen dat we er invloed op uit kunnen 
oefenen.

Meer informatie op www.salutogenese.nl
met dank aan Cathy Ververda voor een 
deel van de tekst van dit artikel.
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       Tineke Brug, speltherapeut en pedagoog

Van stro goud spinnen

Doorzetten als iets tegenzit, volhouden, vallen en weer opstaan, niet bij de pakken neer 
blijven zitten, moed verzamelen om verder te gaan. Terugveren. Volharden, ook als het 
moeilijk is.

In het afgelopen jaar werd dat vaak van 
ons gevraagd. We hebben het velen zien 
doen. Een bepaalde lenigheid hebben 
we nodig om mee te bewegen in een 
krachtenveld dat we maar beperkt kunnen 
veranderen. Keuzes maken waar je je 
energie op richt, waar je wel invloed op 
hebt. Energie steken in de aanpassing aan 
de verandering in plaats van vasthouden 
aan wat was. Veerkracht tonen.

Waaraan ontleent een kind veerkracht?

Aan zich geliefd en geaccepteerd voelen.

Aan ervaren dat het zelf oplossingen kan 
vinden in lastige situaties. 

Aan een omgeving die stimuleert om 
problemen onder ogen te zien in plaats 
van ze te vermijden.

Aan het geloof en de ervaring dat het van 
betekenis is wat je doet. 

En waar ontleent de ouder veerkracht 
aan?
Aan een ‘solidaire gemeenschap’, voorzie-
ningen die het ouderschap ondersteunen, 
waardoor je er niet alleen voor staat.

Aan steun in de taakverdeling, de andere 
ouder, een grootouder, familielid of vriend 
die ook verantwoordelijkheid neemt. 

Aan ‘goede-ouderervaringen’, beleven dat 
het klopt wat je doet, voldoening ervaren 
over hoe je ouder van je kind bent.

Aan reflectieve momenten, het kunnen in-
nemen van de ‘metapositie’: stil durven 
staan bij wat er gebeurt op de moeilijke 
en de goede momenten. En van daaruit 
iets veranderen of juist vaker doen. 

De dappere trommelslager moet drie keer 
de glazen berg beklimmen om de geliefde 
koningsdochter te kunnen bevrijden. 
Goudlokje waagt zich drie keer in het huis 
van de beren, om…? Ja, om onderzoekend 
te leren.
Jacob klimt, met gevaar voor eigen leven, 
drie keer in de bonenstaak om uiteindelijk 
met de magische harp thuis te kunnen 
komen. 
De molenaarsdochter in ‘Repelsteeltje’ 
krijgt een onmogelijke opdracht. Niet één 
keer, maar drie keer wordt haar gevraagd 
van een steeds grotere berg stro goud te 
spinnen. 

De drie opdrachten die de heldin of held 
van het verhaal heeft te vervullen, lopen 
op in moeilijkheidsgraad. En steeds komt 
er hulp uit onverwachte hoek.

In het weekend dat ik dit stukje schrijf, 
ben ik op bezoek bij mijn vader. Hij is 
bijna negentig en is een dag eerder 
voorovergevallen en ongelukkig 
terechtgekomen. Het duurde twee uur 
voordat het hem lukte om weer overeind 
te komen. Hij vertelt me over wat hij 
heeft beleefd als een confrontatie met 
zijn afnemende kracht en ik voel met hem 
mee. Toch heb ik juist de indruk dat ik 
getuige ben van een bijzonder voorbeeld 
van veerkracht.

Bronnen:
Ouderschapsgroei en bufferprocessen, 
Hoek en Miley, �017
Sprookjes van Grimm, volledige uitgave, 
�005
Veerkracht versterken, Crenshaw e.a., 
�018
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	 	 	 	 	 																						Karin van der Haar, praktijkverpleegkundige

Lachen geeft verbinding 

Wat zou het fijn zijn als we weer naar het theater of de bioscoop zouden kunnen. 
Lekker samen schaterlachen om een comedy of om een grappige cabaretier. Bij het 
schrijven van dit artikel kan dit jammer genoeg nog niet door de coronamaatregelen. 

Maar samen lachen kan natuurlijk overal. 
Volgens Wikipedia is lachen een reactie 
van mensen op humor, of een uiting 
van blijdschap, opluchting of spanning. 
Kinderen lachen meer dan 400 keer per 
dag. Een volwassene lacht gemiddeld �0 
keer per dag, maar een volwassene die 
gelukkig is, lacht gemiddeld 40-50 keer. 

Lachen doen we op alle leeftijden 
en er bestaan zelfs scans van een 
glimlachende foetus. Tweelingenstudies 
hebben aangetoond dat lachen een 
erfelijke component heeft. 

De Amerikaanse neurowetenschapper 
en psycholoog Robert Provine beschrijft 
een geval van een ‘giecheltweeling’. 
Twee vrolijke vrouwen die zijn opgevoed 
in verschillende gezinnen, bleken na 40 
jaar precies hetzelfde ‘giechelgedrag’ te 
vertonen. 
Provine geeft aan dat lachen een sociaal 
fenomeen is, het gaat vooral over relaties 
en veel minder over grappen en grappige 
verhalen. Het verbindt groepsleden met 
elkaar. 

En degenen die praten, lachen blijkbaar 
meer dan de toehoorders. 
En we lachen, volgens onderzoek, vooral 
aan het einde van een zin. En vrouwen 
lachen meer naar mannen dan andersom.
Gelotologie is de studie van het lachen en 
de effecten ervan. 

Lachen heeft veel gezondheidsvoordelen.
•	 Wanneer je lacht, komen de 

hormonen endorfine, oxytocine 
en serotonine vrij. Dit geeft een 
prettig gevoel en zorgt ervoor dat 
stress en pijn verminderd worden.

•	 Lachen is ook zelfs een adem-
halingsoefening. Je ademt diep 
in en uit door je buik en neemt 
daardoor extra zuurstof op.

•	 Mensen die veel lachen, hebben 
blijkbaar een beter immuunsysteem 
en zijn minder vatbaar voor 
infecties en virussen. Het stimuleert 
namelijk de aanmaak van witte 
bloedcellen. 

•	 Volgens een onderzoek van de 
Amerikaanse cardioloog M. Miller 
heeft lachen een positief effect op 
ons hart en onze bloedvaten. Het 
verwijdt de bloedvaten, waardoor 
de bloedcirculatie gestimuleerd 
wordt. Maar eerlijk is eerlijk, je 
moet wel veel lachen als je dit 
vergelijkt met het effect van 
sporten. 

•	 Lachen kun je ook zien als een 
vorm van mediteren: tijdens het 
lachen ben je, gedachteloos, echt 
even in het hier en nu.

•	 Bij oudere mensen stimuleert 
lachen het geheugen en het 
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                 Anne den Drijver, doktersassistente
De rek zit erin 

Er lijkt geen einde te komen aan wat er van ons gevergd wordt in deze tijd. Er wordt al 
lange tijd een beroep gedaan op onze veerkracht, het omgaan met onzekerheid, flexibel 
aanpassen aan wéér nieuwe regels, leven met een onduidelijk perspectief richting de 
toekomst. Hoe houden we het vol? Hoe voorkomen we dat de rek eruit gaat en dat we 
massaal omvallen?

vermogen om nieuwe dingen te 
leren, blijkt uit onderzoek. Het 
verlaagt de hoeveelheid cortisol 
(stresshormoon), waardoor het 
geheugen verbetert.

Genoeg redenen om te lachen dus. 
In deze tijd is bovendien een citaat van 
Victor Borge wel heel toepasselijk. 
En wat mij betreft ook het belangrijkst: 
‘Lachen is de kortste afstand tussen 
mensen!’ 

Tijdens de conferentie Lifestyle-
geneeskunde vanuit antroposofisch 
perspectief in februari �0�1 nam Pauli 
van Engelen ons tijdens een workshop 
mee op een ontdekkingstocht naar onze 
relatie en manier van omgaan met stress. 
En vooral ook naar hoe we die relatie met 
stress kunnen beïnvloeden en hoe we 
veerkrachtig kunnen blijven ondanks, of 
wellicht dankzij, de uitdagingen waar we 
ons voor gesteld zien.

Stress: een woord waarbij iedereen 
zich iets kan voorstellen. Stress van 
binnenuit: we leggen onszelf van alles 
op, moeten aan een ideaalbeeld voldoen, 
willen de ander niet teleurstellen, mogen 
niet verzaken. Stress van buitenaf: 
verwachtingen die anderen van ons 
hebben, regels waar we aan moeten 
voldoen, beloften die nagekomen moeten 
worden. 

Hoe behoud je de veerkracht om hiermee 
om te gaan? Hoe kun je de stress 
opvangen? Hoe kun je je aan stress 
ontwikkelen? 

Een leven zonder stress is niet goed 
denkbaar, maar hoe kunnen we er zo mee 
omgaan dat het ons niet ondermijnt?
Een uitgangspunt hierbij kan zijn dat 
we het niet alleen vanuit het fysieke en 
psychische aspect, maar ook vanuit het 
spirituele aspect benaderen. Hoe kunnen 
we dit doen?
Op de conferentie gaf Pauli van Engelen 
ons praktische vragen om mee aan de slag 
te gaan. Ze gaf aan dat je je hierbij ook 
weer enkele vragen kunt stellen. 

1. Probeer de situatie waarin je stress 
ervaart te begrijpen, te doorzien, er 
een overzicht van te krijgen. 

 Hoe ga je om met tegenslagen? 
Kan het zijn dat je deze zelf op je 
pad legt om er iets van te leren, 
om je eraan te ontwikkelen? Zit er 
een uitdaging in, een uitnodiging 
om je te ontwikkelen? Is er een 
samenhang, een rode draad te 
ontdekken?

�. Kun je de zin ervan inzien? Wat is 
wel/niet wezenlijk? 
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 Welke ontwikkeling is erin door 
te maken? Als je dit probeert te 
ontdekken, dan begin je met te 
accepteren dat het zo is, dan hou je 
ermee op je ertegen te verzetten. 
Achteraf kun je dan zeggen dat het 
je toch iets heeft opgeleverd, dat je 
je eraan hebt kunnen ontwikkelen. 

3. Wie heeft de regie? Lukt het om zelf 
de regie te nemen? Kun je invloed 
op de situatie uitoefenen? Hoe 
moeilijk het soms ook is: je kunt 
altijd een keuze maken! Willen we 
de regie aan een ander geven, of 
houden we de regie zelf? 

 Je hebt altijd de keuze om wel of 
niet moreel te handelen. Het besef 
dat je die keuze hebt, is essentieel 
bij het ontwikkelen van veerkracht. 
Het vraagt moed om dit aan te 
gaan, om het op te zoeken. Als het 
lukt om hier ruimte voor te creëren, 
kun je een gevoel van vrijheid 
ervaren. 

4. Als de druk hoog is, hebben we 
de neiging om te vervallen in 
primitieve reacties, om een bekende 
strategie te volgen. We lijken als 
het ware kleiner, jonger te worden 
in een reflex om te overleven. 
Die strategie was in het verleden 
wellicht de juiste, maar naarmate 
we ouder worden is het goed om 
te leren dat je er ook anders mee 
om kunt gaan. Ga jezelf echter niet 
verwijten dat je het wéér op een 
verkeerde manier hebt aangepakt, 
want je handelt in een reflex. 

 Wat je wel kunt doen, is om er later 
bovenstaande vragen bij te stellen, 
en ervoor te gaan zitten om de 
antwoorden te formuleren. 

Je kunt dit doen aan de hand van de 
volgende vragen: 

-	 Wat gaf mij stress? Beschrijf dit. 
-	 Wat had ik anders kunnen doen 

als ik meer tijd/rust had gehad 
toen het me ‘overkwam’? 

-	 Stel je voor dat je die kwaliteit 
druppelsgewijs had toe kunnen 
voegen, wat zou het effect dan 
geweest zijn? 

-	 Welke kwaliteit kan ik zelf 
inbrengen? Denk hierbij aan: 
schoonheid, harmonie, vrede, 
kracht.

-	 Hoe kom ik door tegenslagen 
heen? Wat is hierin mijn 
kwaliteit? 

-	 Waarom kom ik deze situatie nú 
tegen? 

-	 Wat ben ik aan het ontwikkelen? 
Herken ik de situatie in de grote 
lijn van mijn leven? 

-	 Vanuit welk deel in mezelf ben 
ik nu aan het kijken naar het 
probleem? 

Besef dat je nu kunt waarnemen dát 
we waarnemen, dat je begrijpt dát we 
begrijpen. Het volwassen deel in ons komt 
nu aan bod. Sta erbij stil hoe het is om 
hiermee bezig te zijn. Wat doet het met 
je? Wat neem je mee voor de volgende 
soortgelijke situatie? 

Op advies van Pauli heb ik het boek 
De Keuze van Edith Eger gelezen. Eger 
heeft vanaf haar zestiende levensjaar 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
concentratiekampen gezeten en veel 
verschrikkingen meegemaakt. De laatste 
keer dat ze haar moeder zag, zei die tegen 
haar: ‘Onthoud dat ze je alles kunnen 
afpakken, behalve de gedachten die je in 
je hoofd hebt.’ Edith heeft de oorlog én 
de nodige andere ontberingen overleefd, 
en werkt nu als drieënnegentigjarige in 
Amerika als psychotherapeute, waarbij 
ze mensen met vooral posttraumatische 
stressstoornis helpt. 

Dit indrukwekkende levensverhaal 
zorgt voor relativeringsvermogen en 
verandering van perspectief, iets wat we 
allemaal op zijn tijd wel kunnen gebruiken 
als we de veerkracht een beetje lijken te 
verliezen. De rek zit er echt nog in…



14

	 	 	 	 	 	 	 	 																											Ernani de Boer, huisarts

Speciaal geschreven voor de (klein)kinderen van de lezers van het Lindeblad.

De gangen van de mol

Het was nog vroeg in de morgen toen de ekster op een boomtak landde en luidkeels 
begon te kwetteren. 

De kikker was baantjes door de poel aan 
het trekken en regenworm lag aan de kant 
te genieten van de zonnestralen. De mol 
stak zijn kop door een molshoop en kneep 
meteen zijn ogen dicht tegen het felle 
daglicht. ‘Goedemorgen mol,’ kwetterde 
de ekster, ‘dat is lang geleden dat ik je 
gezien heb.’ De mol knikte langzaam 
‘Goedendag ekster, kikker en wormpje, 

ik heb inderdaad lang onder de grond 
gezeten.’ ‘Wat doe je daar eigenlijk?’ vroeg 
de ekster nieuwsgierig. De mol bleef even 
stil en zei toen: ‘Ik graaf... Ik graaf heel 
diep en dan maak ik gangen terwijl ik aan 
het nadenken ben.’ ‘Dat is saai!’ riep de 
kikker vanuit de poel. ‘Het is veel leuker 
als je lekker kunt zwemmen, rondhuppen 
en zonnen op een lelieblad. Mijn leven 
is een stuk leuker.’ De ekster reageerde 
niet op de kikker, maar vroeg aan de mol: 
‘Hoe houd je dat vol zonder daglicht?’ De 
mol bleef even stil alsof hij hard moest 
nadenken en toen zei hij: ‘Soms valt 
het ook niet mee. Er zijn dagen dat het 
alleen maar donker is en soms graaf ik 
de verkeerde kant op en kom ik uit in de 
put. Dan moet ik weer dat hele stuk terug 
en opnieuw beginnen.’ ‘Dan is het maar 
goed dat je zoveel veerkracht hebt,’ zei 
de mier, die net kwam aanlopen met een 
dennenappel op haar rug. ‘Veerkracht?’ 
kwaakte de kikker, die op een lelieblad 
was gaan zitten. ‘Noem je dat veerkracht? 
In mijn poten, daar zit pas veerkracht! 
Ik buig en strek ze snel en dan spring ik 
met een grote boog zo de poel weer in.’ 
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De kikker demonstreerde zijn veerkracht 
en kwam zeker een meter de lucht in 
voordat hij met een grote plons het water 
raakte. ‘Rare kikker, veerkracht zit in 
veren. Daarom heet het véér-kracht. Door 
de veren in mijn vleugels kan ik een stuk 
hoger komen dan jullie,’ zei de ekster. 
De regenworm had er ook een mening 
over en rekte zich uit tot hij wel twee 
keer zo lang en twee keer zo dun was. ‘Ik 
wil niet veel zeggen, hoor, maar dit lijkt 
me ook wel veerkracht.’ En toen kromp 
de regenworm weer naar zijn normale 
lengte. De mier had de last van haar rug 
gegooid en stond naast de dennenappel, 
die duidelijk een stuk groter was dan de 
mier zelf. ‘Nou, mier,’ zei de mol, ‘waar 
haal je toch die kracht vandaan om zoveel 
te tillen?’ De mier haalde haar schouders 
op en antwoordde: ‘Dat doe ik gewoon 
en nu moet ik weer gaan, de plicht roept. 
Doeidoei.’ 

De mier pakte de dennenappel weer op en 
vervolgde haar weg in een stevig tempo. 
De mol bedacht te laat dat hij de mier nog 
niet had gevraagd waarom zij vond dat 
hij veerkracht had. Hij had namelijk niet 
van die springpoten zoals de kikker en 
geen veren zoals de ekster en zichzelf zo 
uitrekken als de regenworm, dat lukte ook 
al niet. Maar de mier was inmiddels uit het 
zicht en de mol bleef met die vraag zitten. 
‘Vrienden,’ zei hij ‘ik ga weer de diepte 
in en nieuwe gangen maken, dan kan ik 
meteen nadenken over wat de mier zei. 
Als ik blijf graven, dan zal ik het antwoord 
vast vinden.’ De kikker kwaakte een keer, 
de ekster kwetterde en de regenworm 
rolde zichzelf op in een krulletje en zo ging 
iedereen weer zijn eigen gang. 
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       Lisanne de Kok, doktersassistente

Veerkracht & salutogenese 

Bij het woord ‘veerkracht’ had ik niet direct inspiratie om iets op te schrijven, eerlijk 
gezegd. Ik weet niet of het komt door het feit dat je het woord tegenwoordig zoveel 
hoort, zonder duidelijke omschrijving van de betekenis. Of misschien komt het omdat 
ik niet precies weet wat veerkracht voor mij betekent en hoe ik hiermee om kan gaan. 

Ik ben daarom op zoek gegaan naar wat 
anderen over veerkracht te vertellen 
hebben. Tijdens deze zoektocht stuitte ik 
op het woord ’salutogenese’. 

Ja, salutogenese. Voor mij een nieuw 
woord, bedacht door de Israëlische 
socioloog Aaron Antonovsky, die zichzelf 
afvroeg hoe het komt dat sommige 
mensen na heftige levensgebeurtenissen 
gezond blijven en andere niet. Het 
betreft het vermogen om aan moeilijke 
levensomstandigheden het hoofd te 
bieden, overeind te blijven en er vanuit 
het innerlijk centrum creatief mee om te 
gaan. 
Het gaat over de vraag: hoe word of hoe 
blijf ik gezond? Wat heb ik nodig voor mijn 
eigen gezonde balans? Deze manier van 
naar de mens en naar de wereld kijken 
vind ik een verrijking. 

In de westerse geneeskunde wordt vooral 
gekeken naar pathogenese: iemand is ziek 
en hoe genezen we deze persoon weer? 

Natuurlijk is het heel fijn dat we inmiddels 
zoveel weten en veel ziekten en kwalen 
kunnen genezen. Maar het is belangrijk 
om ook de andere kant te belichten: er 
zijn dingen die we zelf kunnen doen om 
gezond te blijven. Dit geeft niet alleen een 
gevoel van verantwoordelijkheid, maar 
ook van vrijheid. De vrijheid om goed voor 
jezelf te kunnen zorgen. Zonder alleen 
maar afhankelijk te zijn van anderen. 

Terwijl ik dit schrijf herinner ik mezelf 
hier ook weer even aan. Ik word er zelfs 
opnieuw enthousiast van, terwijl ik dit al 
wist (zonder het woord ‘salutogenese’ te 
kennen). 

Wat kun je dan zoal doen om te 
werken aan het in stand houden van je 
gezondheid? Ofwel: hoe kan ik mijn eigen 
veerkracht beïnvloeden?
 

•	 goed dag-nachtritme

•	 gezonde voeding 

•	 bewegen en naar buiten gaan 

•	 goede balans vinden tussen dingen 
die energie vragen en dingen die 
energie geven

•	 tijd nemen om te reflecteren en te 
verwerken 

•	 positieve mindset 

•	 inspiratie zoeken (kunst, cultuur, 
muziek, etc.) 

•	 iets nieuws proberen (iets eten wat 
je nog nooit hebt gegeten, naar een 
plek gaan waar je nog nooit bent 
geweest, etc) 
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Hoe je dit invult, is natuurlijk helemaal 
aan jezelf, we zijn allemaal anders, met 
andere behoeften. Maar ik zie het vaak 
gebeuren, ook bij mezelf, dat deze relatief 
simpele dingen vergeten worden. Als jij 
dit herkent, is het misschien goed om af 
en toe dit lijstje erbij te pakken. Misschien 
zitten een aantal van deze dingen in 
je dagelijkse ritme, maar is een ander 
onderdeel al een tijdje onderbelicht. 

Tot slot wil ik nog even wat zeggen 
over ‘tijd nemen om te reflecteren en te 
verwerken’. 
Dit is een onderdeel dat we met velen 
lange tijd hebben overgeslagen, want 
ja, we waren te druk met van alles en 
nog wat. We leefden letterlijk het liedje 
‘Rennen, vliegen, opstaan en weer 
doorgaan’. 
Door de coronapandemie zijn we ongewild 
tot stilstand gekomen. We moesten weer 
naar onszelf kijken. Hoe gaat het eigenlijk 
met me? Hoe gaat het met mijn geliefden? 

Tijd nemen voor onze geliefden, die onze 
oprechte tijd en aandacht verdienen. 
En het besef dat we dit allemaal samen 
moeten doen, met oog voor de ander, een 
helpende hand bieden, een luisterend oor. 

Ondanks het feit dat de pandemie nare 
dingen teweegbrengt, geeft ze ons ook 
positieve dingen. Namelijk het besef dat 
het anders kan. Dat we soms even mogen 
stilstaan. Stilstaan om te reflecteren en te 
verwerken. 
Stilstaan bij waar het leven echt om 
draait. Het besef hoe belangrijk gezond 
zijn eigenlijk is en dat we hier dankbaar 
voor mogen zijn. 

Spreuk van Rudolf Steiner 

Dit alleen werkt genezend 
als in de spiegel van de mensenziel 
de hele gemeenschap ontstaat 
en als in de gemeenschap leeft 
de kracht van ieder individu. 

Heilsam ist nur, wenn 
Im Spiegel der Menschenseele 
Sich bildet die ganze Gemeinschaft 
Und in der Gemeinschaft 
Lebet der Einzelseele Kraft
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                     Ingrid de Man, kunstenares  
 
Vormtekenen

Veerkrachtig tekenen.

Een lijn is een spoor van de beweging.
Een vorm is een tot rust gekomen beweging.
Lijn en vorm zijn beide noodzakelijke elementen voor het vormtekenen.

Er is veel te schrijven over het vormtekenen op verschillende niveaus.
In deze bijdrage wil ik enkele voorbeelden laten zien.

Als je praktisch wilt werken met het vormtekenen, kun je gedurende een bepaalde 
periode dagelijks een of meer vormtekeningen maken.
Door de dagelijkse oefening wordt het vermogen versterkt om helder te denken, sterk 
te worden in het gevoelsleven en de wil te beheersen.
Bij het vormtekenen gaat het om het doen, om de handeling, en om de beleving die je 
daarbij hebt.

Veerkracht

In de dagen, dat ik aan het tekenen ben voor dit nieuwe Lindeblad, ben ik tijdens het 
fietsen, met een flinke smak op de straatstenen beland.
Met als resultaat een pijnlijke dikke, blauwe linkerknie en een rechter bovenarm, die ik 
momenteel vanwege de pijn bijna niet bewegen kan.
Gelukkig ben ik linkshandig en kan het tekenen doorgaan.
Ook heb ik gelukkig toch wel een aardig veerkrachtig lichaam, want er hadden ook 
botbreuken kunnen plaatsvinden.
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Column

Veerconstante

C = F / U

Dat wist ik niet en u vermoedelijk ook niet 
en je hebt er ook niets aan. 

Het is namelijk de wetenschappelijke 
definitie van de ‘veerconstante’ C, en die 
is F (kracht) gedeeld door U (uitrekking). 

‘De veerconstante van een veer drukt 
uit hoe stijf of stug de veer is’, lees ik 
in een natuurkundeboek. Goed om je 
te realiseren dat daar in het materiële 
allemaal constanten voor zijn. Bij ons 
mensen is dat juist omgekeerd: je moet 
heel variabel zijn om constant te blijven. 
Precies het omgekeerde van een metalen 
veer dus. Wij denken vaak dat veerkracht 
betekent dat je iedere keer weer kunt 
terugplooien in je oude situatie. Maar 
dat is slechts voorbehouden aan fysieke 
veren en klopt voor ons mensen dus 
niet. Erg fijn dat als ik de klep van mijn 
auto dichtgooi, de veer iedere keer weer 
naar dezelfde eindstand streeft en niet 
zelf denkt. Maar als mens moet ik juist 
niet op een veer lijken. Ik mag me laten 
indrukken of uitrekken, maar moet daaruit 
een nieuwe situatie creëren. Hiermee is 
dus wel duidelijk dat je als mens aan de 
definitie C = F / U niets hebt.

Ik sla mijn natuurkundeboek dicht omdat 
de telefoon gaat. Een collega in nood. Hij 
moet van een avonddienst af en vraagt of 
ik die kan doen. Ik zeg ‘ja’. 

Ik lees de definitie nog eens. 

Dom, denk ik. Ik zei ‘ja’, dan heb ik 
kennelijk toch een vaste veerconstante. 

F / U = C !

Peter Staal, huisarts

          Jade Smulders, diëtiste

Hallo allemaal! Ik ben Jade Smulders, 
�6 jaar oud en in �0�0 afgestudeerd 
als diëtiste. De opleiding (voedings- 
en dieetkunde) heb ik gevolgd aan de 
Thomas More in Geel (België). Hiervóór 
heb ik de opleiding Sportkunde afgerond 
aan de Sporthogeschool in Eindhoven. 

Ik ben graag een luisterend oor en vind 
het een meerwaarde om samen met de 
persoon voor me te zoeken naar een 
gepast behandelplan. Sport en gezonde 
voeding zijn belangrijke factoren om 
een gezonde levensstijl te kunnen 
opbouwen. Als diëtiste ben ik opgeleid om 
verschillende problematieken op te lossen 
vanuit een wetenschappelijk oogpunt 
en een passend en vooral individueel 
advies te geven. Mensen kunnen met 
verschillende voedinggerelateerde vragen 
bij mij terecht. 
Mijn specialismen als diëtiste liggen bij:

– Diabetes 
– Hart- en vaatziekten: cholesterol, hoge  
                                   bloeddruk, etc. 
– Overgewicht 
– Ondergewicht en ondervoeding 
– Maag- en darmproblemen 

Kom gerust binnenlopen wanneer mijn 
deur openstaat, jullie zijn altijd welkom! 
Ik beantwoord vragen graag tijdens het 
spreekuur (eens per 14 dagen, dinsdag- 
en vrijdagochtend),

telefonisch: (06 �49 3�7 97) of per mail: 
jadesmulders@hotmail.com.
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 Boerderij de Kraanvogel 
biologisch-dynamisch bedrijf in Esbeek

 Er zijn 4 afhaalpunten in Tilburg voor              
    onze wekelijkse groentenpaketten
      www.boerderijdekraanvogel.nl

    Edelsmederij Josemieke Segers
Handgemaakte sieraden, ruimtelijk werk, 

                       opdrachten, cursussen 

    Piusstraat 12   5038WS Tilburg   Tel. 013 5438806
www.josemiekesegers.nl
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Studiecentrum Antroposofie Tilburg

Met voordrachten/lezingen, workshops en cursussen hopen wij belangstellenden in 
Tilburg en de regio kennis te laten maken met allerlei maatschappelijke thema’s belicht 
vanuit de antroposofie.
Jammer genoeg NU helaas NIET vanwege de corona-omstandigheden. 
Mochten er activiteiten in de zomer/herfst plaatsvinden, dan worden die op de site van 
dokter Staal vermeld, te zien via deze link:
peterstaal.praktijkinfo.nl/voordrachten-en-cursussen/ 
en eventueel ook via Antrovista: www.antrovista.com/agenda/. 
Voor nadere informatie over het Studiecentrum kunt u contact opnemen met
Richard Fischer via mail: stanttilburg@gmail.com.   

          Lenny van Gent, doktersassistente
De appel

Met stramme vingers graait ze een appel uit de krat. Steunend op haar wandelstok 
schuifelt ze voorbij de schaduw van de kraam en ik zie hoe ze de appel in de zon 
bekijkt. 

Ze klemt die stevig tussen haar 
vingertoppen, alsof ze de vrucht gaat 
vermorzelen. Maar juist op dat moment 
glipt de appel uit haar hand en voor ik het 
weet, duik ik naar voren. 
Met priemende kraalogen kijkt ze me aan. 
Ik doe vlug een stap naar achteren en 
reik haar met uitgestrekte arm de appel 
aan. Hoofdschuddend draait ze zich om 
en zoekt met haar kromme rug langdurig 
verder in de krat. 
Terwijl ik nadenk over de boze vrouw, 
dringt rook mijn neus binnen; achter 
me sluit een man met sigaar aan. Ik 
zucht en stap uit de rij. De sigarenrook 
verspreidt zich tussen de marktkramen 
en herinnert me aan het kunstwerk 
Secret Export of Stories van Voebe de 
Gruyter: in Cubaanse sigarenfabrieken 
lezen professionele voorlezers de 
sigarenrollers dagelijks voor uit kranten 
en boeken. De Gruyter stelt dat de 
voorgelezen woorden weerklinken door de 
fabriekshal en vervolgens in de sigaren 
worden gerold. De ingerolde woorden 
worden geëxporteerd en komen door het 
aansteken van de sigaren weer vrij. 

Zo belanden via rook de verhalen in 
hoofden aan de andere kant van de 
wereld. 
Naast de snoepkraam neem ik plaats 
op een bankje. In een ander kunstwerk, 
Chewing Gum. Stored Information, 
verbeeldt De Gruyter dat uitspraken, 
gemompel, gezang en verwensingen 
tijdens het kauwen worden opgenomen 
in de kauwgom. Op deze wijze bevat 
de platgetrapte kauwgom op straat 
opgeslagen informatie van degene die 
deze heeft uitgespuugd.
Glimlachend aanschouw ik de kauwgom-
plakjes om me heen. Dankzij De Gruyter 
lukt het me even de viezigheid van het 
bestaan met verbeeldingskracht om te 
vormen tot poëzie en humor. 
Ik neem een hap van de appel en denk 
aan boosaardige minideeltjes van de 
vrouw die nog in de schil gedrukt kunnen 
zitten. Zo eet ik misschien een stukje 
boosheid van haar weg. 

Bron: Voebe de Gruyter, From Action of 
Matchmaking Photons to Zen Buddhists’ 
Bad Breath (Roma Publications).
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Therapieën in De Linde

 Speltherapie en ouderbegeleiding

Met behulp van speltherapie en ouderbe-
geleiding kunnen problemen in 
de ontwikkeling van het kind of in het 
ouderschap opgelost of hanteerbaar 
worden. Het spel van het kind is de taal 
waarmee het helend vermogen van het 
kind zelf wordt aangesproken. Doordat 
het kind zich mag uiten in de spelwereld, 
en hierin gezien en begeleid wordt, is er 
sprake van een genezende werking. Daar-
naast kan het kind, vaak samen met de 
ouder, oefenen met nieuwe ervaringen 
en kan het ander gedrag uitproberen. De 
gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen 
zoals verlies of scheiding of gedragspro-
blemen zoals veelvuldige conflicten of te-
ruggetrokken gedrag kunnen door spelthe-
rapie sterk verbeteren. Het uiteindelijke 
doel van de therapie is het hervinden van 
de veerkracht om zichzelf en de wereld te 
ervaren en tegemoet te treden.

Fysiotherapie

Een behandeling kan bestaan uit ritmische 
massage, warmtepakkingen, orgaan-in-
wrijvingen en/of oefentherapie.
Ritmische massage is gericht op het in 
beweging brengen van genezende krach-
ten in het menselijk organisme. Er wordt 
gebruikgemaakt van strijkingen en kne-
dingen in bepaalde patronen op het li-
chaam om zodoende blokkades op te 
heffen.
De oefentherapie is vooral gericht op 
fysieke klachten. Er kunnen rek- en spier-
versterkende oefeningen gedaan worden 
en oefeningen ter verbetering van de hou-
ding en beweging.
Daarnaast wordt oefentherapie toegepast 
om bepaalde gebieden in het lichaam 
wakker te maken. Hierdoor kunnen onbe-
wuste processen beter onderkend worden 
en zodoende tot bewust hanteerbare pro-
cessen worden omgevormd.

 

  SAGTT Jaarverslag 2020

  Beginsaldo Bank     5738,94

  Inkomsten Donaties �638,50 
                        Lindeblad advertenties 157,50 
 Briefpapier Therapeuticum 0,45
 Gezichtspunten 75,00

  �871,45 �871,45  
   
  Uitgaven   Drukwerkkosten Lindeblad �064,96
 Bezorgkosten Lindeblad 486,48
 Webhosting 37,�7
 Kosten ING                               1�9,98 
 Sponsoring Antrop.Activ.               �50,00
 Lezing          �0,00
     
  �988,69 �988,69

  Eindsaldo Bank  56�1,70

  Opgemaakt door Catharina Veltman d.d. 16-0�-�0�1
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Naast doorverwijzing door de huisarts kunt u zich ook zelf rechtstreeks aanmelden bij 
therapeuten van De Linde, door een van de onderstaande telefoonnummers te bellen. 
De meeste zorgverzekeraars vergoeden antroposofische therapieën (soms gedeeltelijk) 
in de aanvullende verzekeringen.
Kijk voor de vergoedingen die voor u gelden in de polisvoorwaarden van uw zorgverze-
keraar, of neem contact op met de betreffende therapeut.

 
 Medewerkers en antroposofische therapeuten van De Linde

 
 P. Staal                       huisarts en antroposofisch arts 013 468 �9 97 | na dit nummer

 E. de Boer                   huisarts     013 468 �9 97 | kiest u voor 3

 Roel Plevier                 praktijkondersteuner GGZ  013 468 �9 97 |

 Wen van Steenbergen  praktijkondersteuner GGZ            013 468 �9 97 |

 Karin v.d. Haar            praktijkverpleegkundige               013 468 �9 97 |(afspraken)

                                   maandag en donderdag is zij voor vragen bereikbaar: 
                                   tussen 1�.30-13.00 uur op nummer 06 48� �47 99
  
 Sammy Hoogendoorn   fysiotherapeute                    06 510 61� 0� 
                                                                                    hoogendoorn.fysio@gmail.com
 
 Andere therapeuten van De Linde

 Tineke Brug         speltherapeut en pedagoog   06 1�� 349 34
                         www.speltherapie-ouderbegeleiding.nl

 Sandra Veenstra        psycholoog    06 38� 766 55
                 www.psychologieveenstra.nl 

 Jade Smulders        diëtiste                                       06 �49 3�7 97 
                                                                                    jadesmulders@hotmail.com

Hoe kunt u zich aanmelden voor therapieën in therapeuticum De Linde?

Indien u ontevreden bent over uw behande-
ling of andere klachten hebt over uw arts of 
een van de therapeuten van therapeuticum 
De Linde kunt u dit natuurlijk het beste aan 
de betreffende zelf laten weten. Deze zal dan 
samen met u naar een oplossing zoeken. 
Mocht dit niet lukken, of indien u een persoon-
lijke reden hebt om de klacht niet rechtstreeks 
met de betreffende arts of therapeut te be-

spreken, dan kunt u contact opnemen met een 
onafhankelijke, niet aan het therapeuticum 
verbonden, klachtenbemiddelaar.
U kunt in dat geval contact opnemen met:
          John Rozema,
 Heisteeg 17
 5133 BG Riel
 E-mail: johnrozema@live.nl
 Tel: 06 194 088 �7 

Klachtenbemiddeling
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Huisarts
Peter Staal, huisarts en antroposofisch arts.

In verband met de coronapandemie is er geen inloopspreekuur. U kunt niet zonder afspraak 
naar de praktijk komen. Neem bij klachten of vragen telefonisch contact op met de praktijk.

Telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk:   013  468 29 97  ==>   kies 3
Van 8.00 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (NIET op woensdagmiddag!)

U kunt op deze tijden elke werkdag bellen voor:
- het maken van afspraken met de huisarts, praktijkverpleegkundige of assistente
- het vernemen van uitslagen van bloedonderzoek, foto’s, uitstrijkjes
- het stellen van eenvoudige medische vragen
- het aanvragen van een visite
Het aanvragen van visites graag voor 10.00 uur.
Visites worden alleen afgelegd op medische indicaties.

Spoedlijn: 013  468 29 97  ==>   kies 1
De spoedlijn is uitsluitend bedoeld voor dringende situaties tijdens kantoortijden 
waarbij onmiddellijk medisch ingrijpen noodzakelijk is. 

Recepten:
U kunt op twee manieren een herhaalrecept bestellen:
- De receptenlijn  013  468 29 97  ==>   kies 2

Op dit nummer kunt u uw herhaalrecepten inspreken.
Op het antwoordapparaat spreekt u in: uw naam en geboortedatum,
de naam van het middel, de sterkte, hoe vaak u het gebruikt,
en naar welke apotheek we het recept moeten verzenden.

- Via de website www.peterstaal.praktijkinfo.nl

Website:
Op de site www.peterstaal.praktijkinfo.nl leest u het laatste nieuws over de
praktijk, achtergrondinformatie over antroposofische geneeskunde en kunt u ook
herhaalrecepten bestellen.

Buiten kantoortijden:
Uitsluitend voor spoedgevallen kunt u ’s avonds na 17.00 uur, in het weekend en 
op feestdagen contact opnemen met de 

Centrale Huisartsenpost Tilburg,
Lage Witsiebaan �a, telefoon: 085  536 03 00

U dient hiervoor altijd eerst telefonisch contact op te nemen, houd uw verzekerings-
 gegevens en ‘reguliere’ medicatie bij de hand. Consultatieve patiënten dienen voor

waarneming buiten kantooruren contact op te nemen met hun eigen huisarts.

Therapeuten
Het doorgeven van berichten aan de therapeuten kan niet via het telefoonnummer 
van de huisarts. 
Wanneer u bij een therapeut onder behandeling bent, ontvangt u van hem of 
haar een kaartje, waarop u kunt lezen hoe de therapeut telefonisch te bereiken is.




