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ERKENNEN, AANMOEDIGEN EN VERSTERKEN
Een groot deel van de antroposofische ziekenhuizen en instellingen zijn bedoeld als medische
revalidatiecentra. Wat onderscheidt deze centra van de ruim 1300 andere conventionele
Duitse revalidatiecentra met bijna 175 000 bedden, respectievelijk de andere ziekenhuizen in
Europa? Annette Bopp sprak daarover met vertegenwoordigers uit zeven vermaarde
antroposofische revalidatiecentra : Reha Klinik Schloss Hamborn (Borchen - DE),

Klinik Sonneneck (Badenweiler – DE), Alpenhof Kranzegg (DE), Rafael Medical
Centre (GB), Vidarklinik (SE) en Casa di Salute Raphael (Roncego –IT).

Wat wordt er precies verstaan onder revalidatie?
Dr. Constatin Paxino (Schloss Hamborn):
Revalidatie vervangt hetgeen men vroeger
"kuren" noemde. Vanwege de verkorte
opname in de ziekenhuis is de revalidatie
tegenwoordig een verlengde van de directe
geneeskunde, een voortzetting van het
genezingsproces dat reeds bij de spoedopname
begint.
Gelijktijdig
moet
deze
revalidatieperiode ook een soort preventie
zijn, een preventieve maatregel, om er voor te
zorgen dat de ziekte niet terugkomt.
Bij revalidatie hoort tegenwoordig ook
re-integratie – belangrijk is dat de patiënt
vanuit zijn ziektetoestand langzaam opnieuw integreert, en weer kan deelnemen aan
familiaal- en arbeidsgebeuren en zijn verdere sociale contacten kan opnemen. Daarbij
moet hij nieuwe vaardigheden aanleren, waarbij het niet de bedoeling is naar de
oude situatie terug te keren, maar er een ander niveau bereikt moet worden. Een
terugkeer naar dezelfde situatie zou niet gezond zijn. In de oncologie zou dat
betekenen: recidive of terugval.
Gerd Bögeholz (Schloss Hamborn): Het leren omgaan
met de ziekte, waar men tijdens de revalidatie de nadruk op
legt, vraagt een geheel andere instelling van de patiënt van
waaruit men vertrekt. Wij proberen hem te herstellen, maar
met een ander bewustzijn. Een bewustzijn over het ontstaan
van zijn ziekte, zodat hij er actief kan aan meewerken, om
een terugval te voorkomen, en waarbij wij praktische hulp
geven hoe hij in het dagelijks leven zijn plaats weer kan
vinden.
Reha ziekenhuis Schloss Hamborn
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Ursula Warning (Casa di Salute Raphael, Roncegno): Wij spreken over “gasten” in
plaats van “patiënten”, want er komen bij ons niet alleen mensen terecht die een
langdurige ziekenhuisopname achter de rug hebben, met depressie, kanker, burn-out
of chronische ziekten, maar ook mensen, die zich willen wapenen tegen het normale
leven van alledag, zoals men vroeger kon gaan kuren. Zij komen meestal voor de
baden met "Levico"-water. Dat is onze specialiteit. Het ligt in onze bedoeling al deze
mensen te helpen een normaal gezond leven te kunnen leiden, respectievelijk ertoe
bij te dragen dat hun ziekte niet chronisch wordt. Wij bieden hen daarbij de
ondersteuning, zodat zij langzaam weer terug kunnen naar hun familie, hun
beroepsbezigheden en hun sociale omgeving.
Dr. Nora Flemming (Schloss Hamborn): Revalidatie is de totaliteitsgeneeskunde na
de eerste zorgen, die ertoe bijdraagt de patiënt op alle niveaus weer in zijn omgeving
in te passen – op het fysieke niveau, maar ook op het geestelijke en zielsniveau. Wij
bekijken met de patiënt de diverse niveaus en geven hem tijdens de revalidatie een
aantal handvaten, waarmee hij later thuis verder op het gezonde pad kan blijven.
Hans-Joachim Schlettig (Klinik Sonneneck, Badenweiler): Ik zie het zo, dat
revalidatie door de patiënten alsook door onze medewerkers als wederopbouw van
de patiënt ervaren wordt, waarbij men niet alleen gebruik maakt van alles wat men
voorheen al wist en kende, maar waarbij men ook verder ontwikkelt.
Tijdens de revalidatieperiode komen vaak vragen naar boven zoals : Waar sta ik nu
in mijn leven? En hoe moet ik van hier uit verder? De patiënten willen daarbij als
individu gehoord worden, dus zonder individuele behandeling gaat dat helemaal
niet.
Gerhard Florschütz (Rafaël Medical Centre): Het begrip "revalidatie" of "kuren"
kennen wij in Engeland zelfs niet. Kankerpatiënten bijvoorbeeld krijgen in Engeland
na hun operatie geen vervolgbehandeling. Zij krijgen in het ziekenhuis hun
behandeling en worden daarna naar huis gestuurd. Klaar.
Bij een neurologische revalidatie, bijvoorbeeld na een beroerte of bij multiple
sclerose is dat wel iets anders. Daarbij maken langdurige maatregelen deel uit van de
therapie.
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Mevrouw Weywara, is dat bij moeder-kind kuren ook
zo?
Christine Weywara (Alpenhof): Differentiatie is bij ons moeilijker, omdat wij zowel
voorzorgs- als revalidatietherapieën aanbieden en ons concept op beiden gericht is.
Wij bepalen de therapie al naar gelang de individuele levens- of ziektesituatie.
Daardoor kan het zwaartepunt zowel op behandeling van ziekten als op preventie
liggen. De ziekenfondsen maken weliswaar een onderscheid tussen preventie en
nazorg, maar dat blijkt niet uit de goedkeuringen/terugbetalingen, en de ouders
worden ook op het belang van preventie gewezen. Dat hangt ook weer samen met
goedkeuring van gezamenlijke moeder-kind therapieën.
In vergelijking met de situatie van 8 tot 10 jaar geleden stellen wij vandaag echter
vast, dat zowel de moeders alsook de kinderen die bij ons terecht komen meer en
meer vanuit een ziektesituatie komen. Er komen nog nauwelijks moeders bij ons
zoals vroeger, om uit te rusten en weer op krachten te komen.
Bijna 90% heeft een zware ziekte achter de rug, of lijdt aan een chronische
aandoening of bevindt zich psychisch in een labiele conditie.
Tegelijkertijd is de nood aan het behandelen van kinderen de laatste 2 à 3 jaar sterk
toegenomen. Zij komen vaak uit situaties, waarbij ze nog nauwelijks naar school
konden, ziek waren en daardoor ontwikkelingsproblemen gekregen hebben.
Wij zien het daarom in de eerste plaats als onze taak de moeders en kinderen
opnieuw de kans te geven om weer op een gezonde manier in te passen in hun
familiale en beroepsomgeving, respectievelijk schoolomgeving.
Wat daarbij onder gezond verstaan wordt is uiteraard individueel te bepalen.

AFSTAND NEMEN EN OPNIEUW BEGINNEN
Ursula Warning (Casa di Salute Raphael, Roncegno): In de negentiende eeuw was
het bij het kuren zo dat de gast zich bewust teruggetrokken had uit zijn sociale,
familiale en beroeps omgeving. Hij maakte de balans op van zijn leven en het werd
hem duidelijk wat was, wat is en wat zou kunnen zijn of worden en daarna kwam hij
weer in zijn gewone leven terug, gesterkt door het niets doen, evenals door de
toepassing van verschillende genezende baden en therapieën.
De kuur werd beschouwd als een soort pauze, om even afstand te nemen van het
dagelijkse leven. Bij ons staat dat kuur aspect nog duidelijk op de voorgrond. Wij
letten er bij onze gasten in de eerste plaats op – velen kunnen slechts twee weken
blijven – dat zij voldoende tijd voor zichzelf krijgen en dat zij niet overstelpt worden
met duizend therapieën. Wij letten er ook sterk op dat er tijd is voor zelfreflectie. Het
"Levico-water" speelt daarbij een belangrijke rol.
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Heeft revalidatie daarom, kort gezegd, de bedoeling
om mensen weer zodanig fit te maken dat ze de
dagelijkse stress beter aan kunnen?
Dr. Constatin Paxino (Schloss Hamborn): Dat klopt, degelijkheid is de belangrijkste
regel, en dat betekent bij revalidatietherapie niet alleen leren afstand nemen van de
dagelijkse beslommeringen, maar ook gesterkt en beter uitgerust te leren met stress
om te gaan. Men kan stress meestal niet volledig vermijden, maar men kan de risico’s
wel minimaliseren, preventiemaatregelen aanleren, en de eigen kracht leren
aanboren, om overbelasting te vermijden. Positieve stress eindigt toch altijd weer in
negatieve stress wanneer men niet genoeg zijn eigen krachtbronnen kan aanspreken.
Revalidatie betekent dus niet alleen de puinhopen wegscheppen, maar ook nieuwe
bronnen aanboren.
Thomas Schneider (Vidarklinik): Waar wij in de Vidarklinik in Zweden vooral
aandacht aan schenken is het gezonde deel in de mens te zien en dat verder tot
ontwikkeling te brengen. Onze onderzoeken wijzen uit dat de levenskwaliteit na een
verblijf bij ons duidelijk verbetert. Na drie maanden loopt dat weer iets terug, maar
niet meer tot het niveau van daarvoor, en daarna gaat het weer vooruit. Dit verloop
is zelfs nog negen maanden later merkbaar. En als je vraagt wat de verbetering van
de levenskwaliteit met het verblijf in de Vidarklinik te maken heeft, zeggen de
meeste patiënten: "Heel veel, want dit verblijf heeft mijn leven verandert!" En dan is
het ons gelukt de mens weer een gereedschap in de hand te geven, waarmee hij zijn
leven beter vorm kan geven, zelfs al is hij chronisch ziek.

Kan zoiets in drie weken bereikt worden?
Thomas Schneider (Vidarklinik): Ja, wij zien dan meestal al meetbare effecten.
Dr. Constatin Paxino (Schloss Hamborn): Soms gaat het, en soms niet, dan
heb je wat meer tijd nodig.
Christine Weywara (Alpenhof): Wij merken altijd: het is niet genoeg. Wij zien vaak dat
we na drie weken op een punt aangekomen zijn waar we eigenlijk door zouden moeten
gaan. En de antwoorden die wij krijgen op het evaluatieformulier, dat wij zes tot acht
maanden na de behandeling versturen, tonen ons dat vier weken duidelijk meer effect
hebben dan drie weken.
Het gaat er daarom niet om dat men de druk weer beter aankan, maar men moet ook
innerlijk een andere houding ontwikkelen, zodat men de stress in de eerst plaats niet
bovenmatig laat oplopen. De directe omgeving kunnen wij niet veranderen, maar we
kunnen wel duidelijk maken hoe elke vrouw spanningen beleeft en daar mee omgaat – en
we kunnen haar daarbij ondersteunen om andere verwerkingsstrategieën te vinden.
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Gerhard Florschütz (Rafaël Medical Centre): In de neurologische revalidatie is drie
weken absoluut te weinig, maar soms heeft men maar drie weken tijd en dan
proberen we te doen wat mogelijk is. Elke medische maatregel is in feite revalidatie.
Wij zijn een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in neurologie en revalidatie, met name
prerevalidatie. Het is onze taak de patiënt uit de situatie van medische
afhankelijkheid naar functionele onafhankelijkheid te brengen. Dat is een proces wat
wij samen met de patiënt doorlopen.

Wat maakt uw instellingen dan zo anders dan andere
kuur- en revalidatiecentra? Wat krijg ik in
antroposofische instellingen, wat ik ergens anders niet
krijg?
Dr. Nora Flemming (Schloss Hamborn): In de antroposofische instellingen staat
men niet onder dezelfde therapiedruk zoals op vele andere plaatsen. Wij horen vaak
van patiënten: "Ik ben al op verschillende andere plaatsen behandeld, maar daar was
ik van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat bezig de ene therapie na de andere te
volgen, en dat heeft me eigenlijk niet echt
goed gedaan."
Hier daarentegen vinden wij de tijd tussen de behandelingen ook waardevol, zodat
mensen kunnen uitrusten en de toegepaste therapie kan nawerken. De rusttijden
hebben een therapeutische bedoeling!
Aan de basis van het volledige verloop ligt een bepaald ritme, en wij letten er in het
bijzonder op welke behandelingen samen passen en welke niet, en welke ruimte er
tussen twee therapieën moet liggen. Maar ook bijvoorbeeld wanneer ik iemand kan
laten zwemmen, zonder dat het een andere patiënt stoort. Dat wordt zorgvuldig
gepland.
Ook de constitutie van de patiënt speelt daarbij een grote rol – sommigen hebben
hun therapie eerder in de voormiddag nodig, maar bij anderen is het beter ’s
namiddags. Niemand moet gestresseerd raken, omdat er toevallig een afspraak vrij
is, op het moment dat hij juist rust nodig heeft.
In klassieke revalidatiecentra besteed men daar doorgaans minder aandacht aan.
Daar worden de patiënten eerder in het systeem ingepast en volgens een bepaald
schema behandelt, ongeacht wat de verdere noden zijn voor deze persoon.
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Hoe gaat dat bij moeder-kind kuren?
Christine Weywara (Alpenhof): In principe net zo. Ons therapieaanbod maakt een
zeer persoonlijke invulling mogelijk. Wij proberen zo veel mogelijk af te zien van de
technische en analytische benadering. Wij hebben een andere opstelling naar de
vrouwen toe. Wij bekijken als team elke patiënte afzonderlijk en ook haar kind(eren).
Daarbij gaan we ervan uit dat wij voor hen een veilige omgeving creëren, en dat is bij
elke behandeling merkbaar. Elke therapeut(e) weet waar het bij deze patiënte om
gaat en treedt haar daardoor anders, meer toegewijd en individueler tegemoet. De
evaluaties tonen aan, dat dit het grote verschil is ten opzichte van de klassieke
instellingen. Daar is de kuur vaak een anonieme behandeling, waarbij elke therapie
afzonderlijk misschien wel de juiste is, maar waarbij de gemeenschappelijke visie op
het individu ontbreekt.

OPNIEUW KUNNEN BESLISSEN EN HANDELEN
Thomas Schneider (Vidarklinik): Dat merken wij ook. Ons concept in Zweden is
gelijkaardig. Veel andere instellingen beweren wel holistisch te werken, maar in
praktijk ziet dat er meestal helemaal anders uit, omdat men daarvoor de juiste
methoden niet voorhanden heeft. De antroposofische geneeskunde beschikt over een
therapeutisch instrumentarium, dat de klassieke geneeskunde in deze mate en
omvang niet heeft.
Wij krijgen vaak als commentaar: "Hier word ik als mens gezien." Dat klinkt
misschien wat gewoon, maar het is echt zo. Wij kijken naar de mens en niet naar de
diagnose.
Dr. Constatin Paxino (Schloss Hamborn): Vroeger werden er veel gebruikgemaakt
van de kracht van de natuur – gezondheidsbronnen, klimaatsomstandigheden,
berglucht of zeelucht. Tegenwoordig gaat het meer om het spiritueel-geestelijke en
wat bij de mens zelf speelt.
Het activeren van het genezingsproces komt niet alleen van buiten uit, maar ook zeer
sterk vanuit het innerlijk. Men laat niet alleen het mooie water of klimaat op zich
inwerken, maar ontdekt zijn eigen innerlijke gezondheidsbron. Vroeger was de
patiënt een consument en genieter – het huidige wellness-aspect. Bij ons gaat het
erom de eigen innerlijke krachtbron uit te dagen.
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Is dat ook iets wat de patiënten tegenwoordig zelf
meer verwachten?
Dr. Constatin Paxino (Schloss Hamborn): Ja, ze willen zelf meer betrokken worden
bij het genezingsproces. Zij willen hun ziekte persoonlijk kunnen plaatsen en vanuit
die basis meewerken. Ze laten zich niet meer doen, maar willen erbij betrokken
worden.
En dat is sinds 2002 in Duitsland wettelijk geregeld. De wet zegt dat revalidatie de
bedoeling heeft de zelfverantwoordelijkheid en de actieve deelname van de patiënt
te bevorderen. Men kan zich alleen afvragen: Wat zijn daarvoor de juiste middelen
en hoever moet je daarin gaan? Tegenwoordig is de patiënt veel oordeelkundiger en
mondiger dan vroeger.
Christine Weywara (Alpenhof): Wij stellen meer en meer vast dat de moeders met
een heel andere verwachting komen. Zij zeggen niet alleen meer: Maak mij maar
gezond. Maar zij komen meteen MET bepaalde verwachting om daar of daar te
beginnen en soms leggen ze daarmee de lat voor zichzelf te hoog. Om daar mee om
te gaan is een reuze uitdaging voor het gehele therapeutische team. Wij moeten op
deze verwachtingen ingaan en overleggen of hetgeen de patiënte vraagt ook
werkelijk het juiste voor haar is – vanuit onze ervaring. Wij zeggen niet: de patiënte
zal wel weten wat goed voor haar is. Het is onze opdracht te gaan kijken wat zij
werkelijk nodig heeft – maar dan zonder haar iets op te leggen, en dat dan in
samenspraak te brengen met dat wat zij zelf wil. Om haar daardoor een stuk
gereedschap te geven, waarmee zij later zelf verder kan.
Dr. Constatin Paxino (Schloss Hamborn): "De therapie is altijd een samengaan van
het voorstel van de arts en de wens van de patiënt." Zo heeft Dr. Ita Wegman het in
1921 al geformuleerd. Veel patiënten verwachten van ons dat wij creativiteit van ze
vragen. Daarom bieden wij ook schilderen, tekenen, boetseren en diverse andere
handvaardigheden aan. Dat dit tegenwoordig in vele psychotherapieën zo in trek is,
spreekt voor zich.
Gerhard Florschütz (Rafaël Medical Centre): Wij hebben daarbij ook nog de
moeilijkheid dat wij niet alleen met patiënten te maken hebben, maar ook nog met
ouders en partners. Deze worden ook bij de therapie betrokken en maken er deel van
uit. Zij hebben uiteraard hun eigen ideeën en willen ook gehoord worden. Dat kan
ook niet anders en het kan zeer nuttig zijn. Dat geldt nog meer wanneer een patiënt
zelf niet in de mogelijkheid is actief deel te nemen aan de behandeling, zoals in de
neurologische revalidatie van zwaar zieken.

8

Is het in de antroposofische instellingen ook iets
bijzonders, dat men geen moeite heeft met contacten
met familieleden?
Dr. Constatin Paxino (Schloss Hamborn): Ik denk dat de antroposofische
ziekenhuizen de eerste waren om de strenge bezoektijden te versoepelen, zodat de
familieleden ten allen tijden op bezoek konden komen, in die mate dat de
ziektetoestand van de patiënt het toestond.
Denk maar aan het systeem van ‘rooming-in’ tijdens het kraambed, dat
oorspronkelijk van de antroposofische kraamafdelingen uit ging. Dertig tot veertig
jaar terug waren familieleden eerder ongewenst op de afdeling. Vandaag de dag is
de verpleging blij een extra helpende hand te hebben.
Het is dan natuurlijk een nog iets grotere stap naar het effectief betrokken worden
van familie bij de therapie en de bespreking daarvan.
Vanuit psychosociaal standpunt is het echter erg belangrijk, want als de patiënt weer
naar huis komt moet de familie het kunnen overnemen. En als zij de veranderingen
in de familieverhoudingen meebeleefd hebben, is het makkelijker niet weer in het
oude patroon terug te vallen.
Hans-Joachim Schlettig (Klinik Sonneneck, Badenweiler): Bij ons komen de
patiënten meestal uit geheel Duitsland en vooral vanwege de grote afstanden kunnen
de familieleden minder betrokken worden bij de revalidatie.
Bij ons staat eerder de vraag centraal: Hoe kan kunnen wij, in een periode van drie
tot vijf weken, deze persoon psychosomatisch zo versterken, dat hij beter om kan
gaan met de problematiek, waardoor hij in revalidatie is gekomen. Euritmie
oefeningen bijvoorbeeld zijn daarbij een grote hulp.

CONCRETE HULP MEEGEVEN VOOR ONDERWEG
Dr. Nora Flemming (Schloss Hamborn): Bij ons hadden wij recentelijk een alleenstaande
moeder met twee kinderen, die aan kanker leed. Zij moest wel creatief worden, want zij
moest haar werk blijven doen en haar therapie in de dagelijkse routine inpassen. Kan ik elke
morgen euritmie volgen of beter één maal per week? Of moet ik een vast tijdstip reserveren
voor schilderen of zingen ? Dat zijn vragen die tijdens de revalidatie uitgezocht moeten
worden en bij een eindgesprek concreet afgesproken moeten worden.

Christine Weywara (Alpenhof): Bij ons is het belangrijk dat we de patiënten concreet
gereedschappen aanreiken, ook omdat drie weken bij een normale moeder-kind therapie
eigenlijk te kort zijn. Als zij het passief ervaren kunnen zij herkennen wat hun werkelijk goed
doet en hoe zij daar zelf mee verder kunnen gaan – en dat geldt ook voor de kinderen.
Daarom is het zo belangrijk de patiënten medeverantwoordelijkheid bij te brengen, voor hun
eigen gezondheid, hun eigen leven en hun kinderen.

9

Zou het ook niet goed zijn een
antroposofische revalidatie aan te bieden?

ambulante

Gerhard Florschütz (Rafaël Medical Centre): Hier in Engeland hebben een volledig
verplegingsaanbod, van intern tot ambulant. Wanneer de patiënten weer naar huis
gaan worden zij, zowel wat betreft verpleging, als therapeutische kant, door onze
‘follow-up’-dienst opgevolgd. Dit is uniek in Engeland.
Thomas Schneider (Vidarklinik): Dat doen wij in Zweden ook. Patiënten kunnen
volledig opgenomen worden en aansluitend een therapie volgen in de dag- of
polikliniek. Er worden eerstdaags twee nieuwe therapiecentra in onze omgeving
geopend, één in Stockholm en één in Norrköping.
Dr. Constatin Paxino (Schloss Hamborn): Het was het streven van Ita Wegman om
in elke grote stad een therapeuticum te hebben. Dat zou naar mijn idee een plaats
voor ambulante revalidatie moeten zijn, binnen een straal van dertig tot vijftig
kilometer van de woonplaats van de patiënt.
Voor de patiënten zou het beter zijn niet zo ver van huis behandeld te kunnen
worden. Helaas hebben wij momenteel nog niet zoveel therapeuticum.
Anderzijds is de interne revalidatie ten allen tijden ook zinvol, zodat de patiënt
afstand kan nemen van het dagelijkse leven en tijd vindt voor zelfbezinning.
Maar dan zou een ambulant vervolg van de therapie na de opname zinvol zijn. Het
gaat dan om een voortzetting en het oefenen van het leerproces, zodat het
zelfgenezend vermogen van de mens vrijgemaakt wordt, waardoor mensen in de
eerste plaats niet in het ziekenhuis terecht moeten komen. Het gaat dus niet om de
vraag of-of, maar om zowel-alsook.

HET ZICHT OP DE MENS IS HET BELANGRIJKSTE

Is er in de revalidatie ook de trend naar specialisatie –
zoals over het algemeen in de geneeskunde?
Gerd Bögeholz (Schloss Hamborn): In opdracht van degene die de rekening betaald
in elk geval. In de klassieke revalidatie zijn er speciale instellingen voor patiënten
met borstkanker, darmkanker, reuma, heup- of knieoperaties. Dat wordt alsmaar
gespecialiseerder.
Gerhard Florschütz (Rafaël Medical Centre): Men heeft daar ook verschillende
capaciteiten en vaardigheden voor nodig. Als iemand revalideert na een
heupoperatie is dat iets heel anders dan na borstkanker, of na een psychosomatische
ziekte. Daarvoor moet men over andere competenties beschikken.

10

Dr. Constatin Paxino (Schloss Hamborn): Deze specialisatie is onvermijdelijk, maar
het komt erop aan de interdisciplinaire revalidatiesamenwerking zo tot stand te laten
komen dat de mens telkens in het middelpunt blijft en niet de “heup” of de “knie”, of
de “longen” of de “borst”.
Gerd Bögeholz (Schloss Hamborn): Als het geheel niet uit het oog verloren wordt en
er geen reducerende, puur mechanische koers gevaren wordt, zoals die in de
klassieke geneeskunde nog altijd overheersend is, dan kan een dergelijke
specialisatie niet nadelig zijn. Het zicht op de mens als geheel blijft het belangrijkste.
Hans-Joachim Schlettig (Klinik Sonneneck, Badenweiler): De trend naar
specialisatie gaat ervan uit: hoe vaker ik iets doe, des te beter wordt ik erin. Dat kan
voor chirurgie wel zo zijn, maar voor revalidatie komt het er minder op aan hoe vaak
iets gedaan wordt, dan wel op hoe iets gedaan wordt. Dat maakt het verschil en dat
is ook wat de patiënt belangrijk vindt.
Ursula Warning (Casa di Salute Raphael, Roncegno): Voor ons speelt specialisatie
niet zo’n grote rol. Het "Levico-water" is voor alles even heilzaam.
Thomas Schneider (Vidarklinik): Men moet door de specialisatie niet de mens over
het hoofd gaan zien. Het individu blijft bij ons toch de hoofdzaak. Het is voor ons de
uitdaging om hooggespecialiseerde geneeskunde en revalidatietechnieken toe te
passen en toch ook de mens niet uit het oog te verliezen. Wij mogen de eisen van
buiten uit naar de best mogelijke specialisatie niet vervloeken, maar moeten het als
mogelijkheid en als aansporing zien om datgene dat wij doen nog beter te
documenteren, te beschrijven en aan te geven wat wij nodig hebben.
Gerhard Florschütz (Rafaël Medical Centre): Een allesomvattende specialisatie !
Dr. Nora Flemming (Schloss Hamborn): Het gaat ook om de institutionalisering ten
opzichte van de patiënt. Bij ons ligt de nadruk op zelfbestuur elke ontmoeting tussen de arts
en de patiënt, de administratie en de patiënt, de schoonmaakster en de patiënt, de therapeut
en de patiënt, heeft een eigen karakter.
Maar elkeen staat achter een zelfde visie en heeft hetzelfde idee wat kwaliteit betreft. Dat is
in de klassieke revalidatie zeker niet zo. Bij ons krijgen de patiënten een persoonlijke
dienstverlening. Daarop berust de basis van de antroposofische geneeskunde.
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Hartelijk dank aan de deelnemers

Dr. Nora Flemming en Dr. Constantin Paxino – Schloss Hamborn, Borchen
(Duistland).
Hans-Joachim Schlettig – Klinik Sonneneck, Badenweiler (Duitsland).
Christine Weywara – Alpenhof Kranzegg, Allgäu (Duistland).
Ursula Warning – Casa di Salute Raphael, Roncegno (Italië).
Dr. Thomas Schneider – Vidarklinik, Järna (Zweden).
Dr. Gerhard Florschütz – Raphael Medical Center, Kent (Groot-Brittannië)
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Antroposofische Therapieën
De specifieke therapievormen van de antroposofische geneeskunde bestaan uit speciale
medicijnen van natuurlijke oorsprong, uitwendige behandelingen (dmv. inwikkelen,
inwrijven, kompressen, oliedispersiebaden volgens Werner Junge), ritmische massage,
kunsttherapieën zoals tekenen en schilderen, muziek, zingen, plastische kunsten en
spraakvorming zoals euritmie.
Antroposofische geneeskunde is in wezen geen alternatieve geneeskunde. Zij wil de
klassieke geneeskunde niet vervangen, maar een uitbreiding zijn van de
diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Zij is gefundeerd op een
natuurwetenschappelijke
basis en maakt gebruik van alle moderne
medische mogelijkheden, technieken en
preparaten die de mens ter beschikking staan.
Daarenboven vergroot en vervolledigd zij deze
methoden door middel van specifieke
therapievormen en geneesmiddelen
vanuit een geesteshouding waarbij het
totale mensbeeld centraal staat.
Werken met klei

Antroposofische geneesmiddelen
Antroposofische geneesmiddelen worden uitsluitend uit natuurlijke producten
gemaakt:
 mineralen zoals kwarts, zwavel en kalk
 genezende planten zoals arnica, lavendel, goudsbloem, rozemarijn, gele
gentiaan, kamille en sint-janskruid
 metalen zoals goud, koper, zilver, ijzer en antimoon
 dierlijke materialen zoals insectengif of extracten uit organen
Deze medicijnen kunnen de klassieke middelen niet altijd vervangen, maar kunnen
een waardevolle aanvulling zijn. Zij doden geen ziektekiemen, zij onderdrukken ook
het ziekteproces niet en zij vervangen geen lichaamseigen stoffen (bijv. hormonen of
bestanddelen van het bloed).
Alle antroposofische geneesmiddelen zijn er veel meer op gericht de zelfgenezende
kracht van het organisme te stimuleren, doordat zij de verstoorde lichaamsfuncties
weer in balans brengen en het afweersysteem versterken. Zo bewerkstelligen zij dat
de mens zelf, in de mate dat het mogelijk is, actief deelneemt aan zijn
genezingsproces.
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Antroposofische geneesmiddelen bestaan in verschillende bereidingsvormen:
 Uitwendige producten, zoals oogdruppels, neussprays, emulsies en gels,
essences en oliën, zalven, tincturen en poeders.
 Inwendige producten, zoals druppels, homeopathische verdunningen,
poeders, korreltjes, tabletten, capsules, theeën, zetpillen of vaginatabletten.

Uitwendige toepassingen:
Bij de uitwendige toepassingen dient de huid als het ware als voertuig om de
werkzame stoffen in het organisme binnen te brengen. De huid is veel meer dan een
zintuig, dat het opgebrachte medicijn waarneemt. Daarbij betekent het woord
"waarnemen", vanuit de antroposofische geneeskunde bezien, veel meer dan
registreren of iets warm of koud, nat of droog, fijn of grof is. De huid kan ook het
onbewuste waarnemen: bijvoorbeeld welke kwaliteit de aangebrachte substantie
heeft – de kalmerende werking van lavendel, de opwekkende van rozemarijn of de
doorbloedingbevorderende werking van mosterdpoeder.
Deze kwaliteit geeft de huid aan het organisme door, zodat het daarop reageert.
Vanuit deze achtergrond bekeken krijgen methoden zoals, omwikkelingen,
kompressen, en inwrijven met etherische of vette oliën, essences, tincturen of zalven,
een geheel andere betekenis.
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Oliedispersiebaden:
Iets bijzonders zijn de oliedispersiebaden volgens Werner Jung. Daarbij wordt de olie via een
speciaal glasarmatuur in zo fijn mogelijke druppeltjes in het water verstoven. Op deze wijze
kunnen de aan de olie toegevoegde etherische oliën uit geneeskrachtige planten op het
gehele organisme inwerken. Na het bad volgt dan een 60
tot 90 minuten durende rustpauze tijdens dewelke deze
substanties hun werking volledig kunnen ontvouwen.
Ritmische massage bevordert door ritmische knedende
en strijkende bewegingen de doorstroming van de
lichaamsvloeistoffen. Daardoor komen door ziekte
verharde en verdichte structuren weer los en beginnen
weer te stromen. Speciale massageoliën, eveneens op
basis van de antroposofische geneeskunde ontwikkeld,
zorgen daarbij niet alleen als glijmiddel, maar tevens als
drager van genezende substanties. Na afloop van een
massage volgt een 30 minuten durende rustpauze, om de
behandeling goed te laten inwerken.

De etherische olie uit rozemarijn (rechtsonder) vormt een onderdeel
van vele antroposofische geneesmiddelen.

Antroposofische kunsttherapieën:
Antroposofische kunsttherapieën, zoals tekenen of
schilderen, plastische kunsten, antroposofische
muziek- of zangtherapie of spraakvorming bieden de
patiënt de mogelijkheid om via creativiteit en onder
begeleiding van een therapeut, zijn zelfgenezende
vermogens op te wekken en zich te herstellen.

Plastische kunsten:
Via de plastische kunsten kan de patiënt door het
directe contact met het materiaal – hout, klei, steen, was – zijn innerlijke gevoelens,
gedachten en krachten, die deels nog verstopt en onbewust zijn herkennen en in de
werkelijkheid gestalte geven.
Schilderen & teken:
Schilderen en tekenen betekent een intensieve communicatie met zichzelf op zoek
naar innerlijk evenwicht. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid, door het beleven
van de vormen en kleuren op zielsniveau het functionele verloop binnen in het
organisme te beïnvloeden. De kleuren stimuleren tederheid of passie, ernst of
vrolijkheid, moed of inkeer. Het stimuleert tevens de verbeeldingskracht en de wil
van de patiënt. Vastgelopen structuren lossen op en veranderen zich en dragen ertoe
bij dat trauma’s verwerkt worden.-

Muziek:
Muziek opent door middel van stem, melodie, harmonie, klank en ritme, eveneens
de deur naar innerlijke beleving. Zij spreekt het gevoel aan en niet het verstand.
Het is het doel van de muziektherapie om de muzikaal
ritmische vaardigheden te activeren, om zo de
levenskrachten
te
ondersteunen,
de
eigen
persoonlijkheid te erkennen en te accepteren.
Spraakvorming maakt gebruik van het belangrijkste
middel van de intermenselijke communicatie: het
spreken. Iedere mens heeft zijn eigen stem, zijn eigen
spraakmelodie en articulatie. Aan elk woord neemt
hij met zijn volledige wezen deel. Hij geeft met zijn
stem uitdrukking aan zijn gedachten en gevoelens.
Spreken gebeurt door afwisselend uit en in te ademen. Daardoor kan men via
spraakvorming de harmonie van de polsslag en de ademhaling beïnvloeden, wat
genezend werkt op de lichaamsritme, in het bijzonder op het hart en de
bloedsomloop. Gebaren kunnen de intentie van de spraak daarbij nog benadrukken.
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Euritmie:
Euritmie is een bewegingstherapie op woorden of muziek die doelbewust
opwekkend, versterkend of regulerend werkt. In het
bijzonder de ritmische bewegingen in het organisme
– bloedsomloop, ademhaling en stofwisseling – laten
zich hierdoor gunstig beïnvloeden, maar ook de
algemene beweeglijkheid en het evenwicht hebben er
baat bij.
Euritmie-therapeuten kiezen enkele geluiden en
gebaren die overeenkomen met de door de arts
gestelde diagnose en oefenen deze intensief samen
met de patiënt. Doordat de organen en
orgaansystemen via de bloedsomloop en de ademhaling met het volledige organisme
in verbinding staan bereikt de euritmie zowel het volledige bewegingsstelsel, alsook
gericht unieke onderdelen zoals het geestelijke of zielsniveau van de mens. Daardoor
is het bijzonder efficiënt.
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Dubbele mogelijkheden
Gesprek met Dr. Bersdorf en Dr. Zimmerman:
Antroposofische eerstelijns klinieken zijn in het ziekhuislandschap iets bijzonders.
Waarin zich deze instellingen van anderen onderscheiden en vanuit welke
basishouding zij werken, verduidelijken Roland Bersdorf en Peter Zimmermann van
de algemene ziekenhuizen Havelhöhe (Berlijn) en Herdecke in onderstaand artikel.

De onmiddellijke en vaardige verzorging van gekwetsten behoort
tot de dagelijkse praktijk op de spoedafdeling van de
antroposofische ziekenhuizen – maar daarnaast evengoed de
samenwerking met ambulante instellingen en de integratie van
antroposofische therapieën.

Wat doen de antroposofische ziekenhuizen anders dan
de normale ziekenhuizen?
Roland Bersdorf (Havelhöhe): In de eerste plaats richten zij zich uiteraard op de
genezing van de patiënt. Zij verzorgen slachtoffers van ongevallen, zetten gebroken
benen, helpen met bevallingen, behandelen zieke babies, rijden met de ambulance en
beschikken over de meest modern ingerichte afdelingen voor intensieve zorgen.
Specialisatie en techniek komen op de eerste plaats – zoals overal. Maar daarbij blijft
het niet. Wij maken daarnaast plaats voor ontmoeting, waarneming en ontwikkeling.

Wat wil dat concreet zeggen ?
Peter Zimmermann (Herdecke): Wanneer een patiënt bijvoorbeeld met een
hartinfarct binnengebracht wordt, dan krijgt hij in de eerste plaats de nodige
medicijnen en wordt hij met een hart katheter onderzocht. Indien nodig worden de
verstopte aders met een ballonkatheter opgerekt en wordt er een stent geplaatst.
Maar dan gaan we de eigenlijke confrontatie met de ziekte pas aan : Wat betekent dit
infarct voor deze persoon? Onder welke omstandigheden is het gebeurt? Hoe heeft
de patiënt het beleefd? Welk ziektebeeld ligt aan de basis van dit infarct? Wat
kunnen we daar voor de toekomst uit afleiden? Op dergelijke vragen is het belangrijk
samen een antwoord te vinden. En dat gebeurt in de meeste andere instellingen niet.
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Wat Hoe is het vandaag onder druk van de vele
besparingsmaatregelen nog mogelijk dat een
ziekenhuis zich met deze vragen bezighoudt?
Roland Bersdorf (Havelhöhe): Het is een vanzelfsprekend basisgegeven in de
antroposofische ziekenhuizen om deel uit te maken van een volledige
verzorgingsketen
binnen
de
antroposofische
geneeskunde.
Tot een dergelijke keten behoren ook gevestigde artsen, verscheidene therapeuten,
ambulante en vaste revalidatiecentra, maar evenzeer preventie via schoolartsen en
therapeutische preventie op Waldorf/Steinerscholen.
Peter Zimmermann (Herdecke): Wij zien onszelf als onderdeel van een
therapeutische gemeenschap, die veel verder gaat dan het ziekenhuis en die de
antroposofische geneeskunde volledig in praktijk brengt. Opname en ambulante
behandeling moeten tegenwoordig nauw met elkaar verweven worden, om de echte
genezing mogelijk te maken.
Voor antroposofische artsen, therapeuten en verpleegkundigen staat daarbij de
patiënt als individu centraal. Slechts van daaruit kan het genezingsproces zich
adequaat ontwikkelen.
Dit is het hoofdkenmerk van onze geneeskunde en een dringende behoefte van onze
moderne tijd. Want ten gevolge van beleidsmaatregelen en ziektepreventie
programma’s komt de individualiteit van de patiënt tegenwoordig bijna niet meer
aan bod.
Roland Bersdorf (Havelhöhe): De korte opnameduur is bij ons voor de patiënt geen
probleem, omdat wij het ziekenhuis slechts zien als een klein onderdeel van de
volledige verzorgingsketen. Wij moeten het genezingsproces daarom opnieuw gaan
definiëren. Het kan zich niet beperken tot alleen maar het ziekenhuis met zijn
specifieke opdracht tijdens een acute fase van de ziekte. De overgang van de ene
verzorgingsafdeling naar de andere moet zo vloeiend en transparant zijn als mogelijk
is. Daarin zijn de antroposofische instellingen momenteel pioniers, doordat wij in
tegenstelling tot de klassieke ziekenhuizen altijd al zo verbonden gedacht hebben en
wij ons niet zo gericht hebben op het concurrentiële verschil tussen ambulante en
interne verzorging.
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Anthropofische Ziekenhuizen

Gemeenschapsziekenhuis Herdecke
Het eerste Duitse ziekenhuis dat als eerstelijns ziekenhuis ook antroposofische
geneeskunde toepaste, dient tevens als praktijkziekenhuis voor de universiteit van
Witten/Herdecke.
Dit ziekenhuis heeft alle competenties voor de
ambulante en interne verzorging van de burgers van
Herdecke en omgeving (inclusief een alomvattende
psychiatrische eenheid en een spoedgevallendienst).
Het is daarnaast ook toegankelijk voor patiënten die uit andere Duitse steden
afkomstig zijn.
Het beschikt over volgende afdelingen :
Anesthesie, radiologie (magneetresonantie en computertomografie, röntgen, digitale
substractie- en angiografie), chirurgie (algemeen, orthopedisch, urologisch, visceraal,
en traumatologisch), neurochirurgie, gynaecologie (borstcentrum, endometriose,
incontinentie),
zwangerschapsen
kraamhulp
(risicozwangerschappen,
vroedvrouwenpraktijk),
neonatologie
(vroegen
nieuwgeborenen,
couveuseafdeling), kinder- en jeugdafdeling (kanker, epilepsie, diabetes,
psychosomatiek), interne geneeskunde (kanker, gastro-enterologie, cardiologie),
neurologie (“stroke-unit” voor de behandeling van beroerten, multiple sclerose,
epilepsie, Parkinson), vroeg revalidatieafdeling voor dwarslaesiepatiënten, kinderen jeugdpsychiatrie (dringende psychiatrie, adolescenten, dagziekenhuis Witten),
psychosomatiek en psychotherapeutische geneeskunde (Station Jona).
Het zwaartepunt bij de vakoverschrijdende behandeling ligt vooral op de
interdisciplinaire behandeling van patiënten met tumoren (chirurgie, interne of
ambulante
chemotherapie,
complementaire
behandeling
met
maretak,
oncopsychologie), interdisciplinaire pijnbestrijding, kijkgat operaties en kleine
chirurgische ingrepen.
Früh-Reha in Herdecke - Het algemeen ziekenhuis Herdecke beschikt reeds sinds 1999 over een
vakoverschrijdende afdeling voor vroegtijdige revalidatie.
Door de aanwezigheid van een spoedafdeling kunnen hier bijzonder zwaar getroffen patiënten, in het
bijzonder na intensive medische behandeling, zo snel mogelijk met revalidatie beginnen. Het gaat dan vooral
om patiënten met een beroerte, een hersenbloeding, of meervoudige kwalen, zoals hartziekten. Deze afdeling
voor geleid door Dr. Friedrich Edelhäuser.
Meer bijzonderheden vindt u op www.gemeinschaftskrankenhaus.de
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Therapeutische biedt het ziekenhuis de moderne methoden aan van de klassieke
geneeskunde, alsook logopedie, fysio- en ergotherapie, zoals osteopathie. Daarbij
komen nog de antroposofische toepassingen.
Artsen, therapeuten en verpleging vormen een therapeutisch team dat gezamenlijk
een therapieplan uitwerkt en de patiënt erin ondersteunt tijdens en na zijn ziekte zijn
zelfstandigheid terug op te nemen.
De keuken is bekend voor zijn uitstekende kwaliteit van maaltijden die uitsluitend
bereid worden van gecertificeerde producten uit de gecontroleerde biologische
landbouw (met biocertificaat). De kok van het ziekenhuis, Heinz Fischer, is
“biomentor”, dat wil zeggen dat hij ook collega’s van andere grootkeukens en
restaurants raad geeft bij de invoering van meer biokwaliteit.
De instelling beschikt tevens over een eigen school voor schoolplichtige zieke
kinderen, die langere tijd opgenomen moeten worden. Het verzorgingsteam ‘De
Brug’ zorgt voor een rimpelloze overgang van opname naar ambulante verzorging
voor hulpbehoevende mensen. De familiekliniek biedt in het kader van
interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende
afdelingen cursussen aan over geboorte, kinderverzorging
en opvoeding.

De verpleegkundigen bekommeren zich in alle antroposofische ziekenhuizen
zeer competent en toegewijd om hun patiënten. Iedereen wordt hier
individueel benadert.

Gemeenschapsziekenhuis Herdecke
Gerhard-Kienle-Weg 4
D58313 Herdecke
Tel. +49 (0) 2330 62 0
Fax +49 (0) 2330 62 3995
http://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/
Eerstelijns ziekenhuis met 463 bedden en 1 200 medewerkers.
Jaarlijks worden ongeveer
11 000 patiënten opgenomen en worden er ongeveer 1 000 kinderen geboren.
Samenwerking met: Cardiologische praktijk van Dr. Liebermann en
Dr. Arens en
polemologische privépraktijk van Dr. Schnürer.
Geïntegreerde verzorging door artsen, verpleegkundigen en therapeuten voor de regio
Herdecke.
Opleiding en onderzoek : Dörthe-Kraus-Institut (verpleging), klinische kunsttherapie
(vakhogeschool Ottersberg) en geneeskunde (i.s.m. universiteit Witten/Herdecke).
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Filderkliniek
Het eerstelijns ziekenhuis “De Filderkliniek” ontleent zijn naam aan de regio waar
het gesitueerd is, namelijk de Filder-hoogvlakte in de buurt van Stuttgart, de
hoofdstad van Baden-Württemberg.
Het ziekenhuis, dat gelegen is aan de rand van een
beschermd natuurgebied beschikt over alle
belangrijke medische afdelingen en heeft als basis
voor het Rode Kruis een landingsplaats voor
helikopters.
Op de centrale spoeddienst kunnen zowel ongevalslachtoffers, als patiënten die bij
de plaatselijke artsen niet terecht kunnen, verzorgt en geholpen worden. Deze
plaatselijke artsen hebben hier in de Filderkliniek hun spoedgevallenpraktijk.
De anesthesisten van de Filderkliniek houden zich niet alleen bezig met de klassieke
narcose bij operaties, maar ook met pijnbestrijding bij bevallingen, bij kanker of bij
andere zware ziekten. Daarnaast is de Filderkliniek een centrum voor minimale
chirurgie (kijkgatoperaties), en is er een chirurgische 24-uurs permanentie. Op de
afdeling intensieve zorgen kunnen tien patiënten verzorgd worden.
Sinds 2007 beschikt de afdeling radiologie van dit ziekenhuis over de modernste
apparaten inzake magneetresonantie tomografie (MRT).
Op de kraamafdeling komen jaarlijks ongeveer 1 400 kinderen ter wereld. De
Filderkliniek is in september 2003 door de wereld gezondheidsorganisatie (WHO)
uitgeroepen tot “meest babyvriendelijk ziekenhuis” en is tot ver buiten de regio
bekend vanwege de excellente kraamverpleging.
De afdeling gynaecologie is naast oncologische ingrepen in het bijzonder
gespecialiseerd in baarmoeder en eierstok besparende operaties. Om de precieze
diagnose van incontinentie te kunnen stellen staat urodynamisch meetapparatuur ter
beschikking.
Het zwaartepunt bij de interne geneeskunde ligt op de behandeling van chronische
darmziekten, astma en reuma.
In het centrum voor integratief oncologie ontvangen kankerpatiënten een competente
klassiek medische behandeling, maar daarnaast ook vergaande antroposofische en
andere complementaire therapieën.
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De kinder- en jeugdafdeling beschikt over 33 bedden en heeft één van de eerste
kindvriendelijke afdelingen voor pas- en vroeggeborenen in Duitsland
(neonatologie).
De iets oudere kinderen worden hoofdzakelijk behandeld voor astma, neurodermitis,
epilepsie, depressies en eetstoornissen. Sinds januari 2008 beschikt deze afdeling ook
over een diagnose en therapie-eenheid voor kinderkanker.
De afdeling voor psychotherapie/psychosomatiek/kunsttherapie/eurtimie beschikt
over 27 bedden. Hier worden patiënten behandeld met angst- en dwangstoornissen,
fobieën, depressies, eetstoornissen, burn-out, alsook in persoonlijke crisissituaties en
bij kanker.
Hier zijn – zoals overigens ook bij andere ziekten – antroposofische therapieën uiterst
waardevol.
Zielszorg, fysiotherapie, een sociale dienst en een uitstekende ziekenhuiskeuken met
menu met bio-certificaat, alsook een competente verpleging vervolledigen het
aanbod. Op zondagen worden in de feestzaal van de Filderkliniek concerten en
voordrachten gegeven.

De Filderklinik
Antroposofische geneeskunde
Algemene en spoedgeneeskunde
Im Haberschlai 7
D-70794 Filderstadt-Bonlanden
Tel. +49 (0) 711 7703 0
Fax. +49 (0) 711 7033 1620
www.filderklinik.de
Algemeen ziekenhuis met 219 bedden verdeeld over 5 hoofdafdelingen.
500 medewerkers en 60 opleidingsplaatsen in de verpleging. Tijdens zijn 30jarige bestaan heeft het
ziekenhuis reeds 200 000 patiënten opgenomen en 750 000 patiënten ambulant behandeld. Er zijn
reeds 33 000 kinderen geboren, 42 000 operaties uitgevoerd en 30 000 spoedgevallen behandeld.
Het ziekenhuis is tevens noodopvang voor de in de nabijheid gelegen luchthaven van StuttgartEchterdingen en de daar nieuw gebouwde beurshallen.
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Gemeenschapsziekenhuis Havelhöhe
Het gemeenschapsziekenhuis Havelhöhe in Berlijn is één van de drie grootste
antroposofische eerstelijns ziekenhuizen in Duitsland, die niet alleen de klassieke
geneeskunde voor de bevolking van de omliggende regio aanbieden, maar daarnaast
ook de complementaire behandelingsmogelijkheden van de antroposofische
geneeskunde.
Het zwaartepunt van de afdeling interne geneeskunde ligt op de behandeling van
kanker, diabetes (met opleidingsmogelijkheden), schildklierziekten en ziekten van
het spijsverteringskanaal (chronische darmziekten, prikkelbare maag of darm,
chronische hepatitis en alcoholvergiftiging), diagnose en therapie van hart- en
vaatziekten, en ademhalingsziekten (longkanker, tabak ontwenning).
De psychosomatische/psychotherapeutische afdeling biedt plaats aan volwassenen
en jongeren, en patiënten die gemotiveerd een (drugs) ontwenningskuur willen
volgen.
Daarnaast volgt deze afdeling de geïntegreerde behandeling op van patiënten op de
drie interne afdelingen (algemene inwendige geneeskunde, gastro-enterologie en
cardiologie/pneumologie) en volgt zij de patiënten die pijnbestrijding krijgen.
Deze afdeling biedt daarnaast behandelmodules aan die door alle patiënten van het
ziekenhuis gevolgd kunnen worden.
Bij de afdeling chirurgie behoren het centrum voor viscerale chirurgie (o.a. ingrepen
aan maag, darmen, lever en alvleesklier), alsook het centrum voor minimaal
chirurgie en ambulante operaties (liesbreuken, verwijdering van blinde darm,
galblaas, spataders, onder meer via kijkgatoperaties). Verder ligt het zwaartepunt
van deze afdeling op schildklierchirurgie.
De afdeling vrouwengeneeskunde en geboortehulp beschikt in zijn “borstcentrum”
over alle moderne apparatuur voor de diagnose en therapie van borstkanker, maar
zorgt ook voor de nodige ondersteuning en tijd, zodat de vrouwen hun eigen weg
kunnen terugvinden tijdens de verwerking van hun ziekte en het herwinnen van hun
zelfvertrouwen. Een andere specialisatie is de behandeling van incontinentie.
Op de kraamafdeling staan alle moderne middelen ter beschikking om de geboorte
veilig te begeleiden. In de eerste plaats worden echter de ouders individueel begeleid
– zij staan in het middelpunt. Bij stuitligging kan eventueel voor de geboorte
geprobeerd worden het kind te draaien. De leidinggevende arts beschikt namelijk
nog over de zeldzaam geworden vaardigheid een kind uit een dergelijke moeilijke
bekkenligging te bevrijden. Maar uiteraard behoort ook een keizersnede tot de
mogelijkheden. Sinds september 2005
kindvriendelijke kliniek van Duitsland.

is

Havelhöhe

uitgeroepen

tot

de

meest
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Gemeenschapsziekenhuis Havelhöhe
Kliniek voor antroposofische geneeskunde
Kadower Damm 221
D-14089 Berlijn
Tel. +49 (0) 30 36 501 0
Fax. +49 (0) 30 36 501 366
www.havelhoehe.de
Eerstelijns ziekenhuis met 291 bedden en 590 medewerkers.
Samenwerkingsverband met :
Onderzoeksinstituut Havelhöhe
Muziektherapeutisch atelier
Hart-school Havelhöhe
Centrum voor jeugdopvang Par-Ce-Val
Gemeenschapshospice Christophorus
Familieforum Havelhöhe
Therapiecentrum Havelhöhe
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Persoonlijke aandacht, maar even goed een gespecialiseerde diagnose en
therapie met alle technische finesses is het kenmerk van alle
antroposofische
ziekenhuizen,
zo
ook
Havelhöhe.

Antroposofische ziekenhuizen en instellingen in Europa
1. Asklepios Westklinikum
Hamburg (zie blz. 29)
2. Havelhöhe Berlijn (zie blz. 23)
3. Reha-Klinik Schloss Hamborn
Borchen (zie blz. 35)
4. Herdecke (zie blz. 19)
5. Lahnhöhe in Lahnstein (zie blz.
32)
6. Von Humboldt Klinik in Bad
Steben (zie blz. 37)
7. Darmstädter Impuls (zie blz.
33)
8. Öschelbronn in NiefernÖschelbronn (zie blz. 27)
9. Paracelsus in Bad LiebenzellUnterlengenhardt (zie blz. 28)
10. Die Filderklinik in StuttgartFilderstadt (zie blz. 21)
11. Belegklinik in Heidenheim an der Brenz (zie blz. 30)
12. Friedrick-Husemann Klinik in Buchenbach bei Freiburg (zie blz. 31)
13. Sonneneck in Badenweiler (zie blz. 36)
14. Haus am Stalten in Steinen-Endenburg (zie blz. 34)
15. Mutter-Kind in Kranzegg im Allgaü (zie blz. 38)
16. Ita Wegman Klinik in Arlesheim (zie blz. 39)
17. Lukasklinik in Arlesheim (zie blz. 41)
18. Paracelsus Klinik in Richterswil ten zuiden van Zurich (zie blz. 42)
19. Casa di Cura Andrea in Ascona (zie blz. 40)
20. Casa die Salute Raphael in Roncegno bij Trient (zie blz. 43)
21. Park Attwood Clinic in Worcestershire (zie blz.46)
22. Raphael Medical Centre in Kent (zie blz. 45)
23. Vidarkliniken in Järna (zie blz. 44)
Deze overzichtskaart toont de ligging van de verschillende antroposofische
instellingen en hun verspreiding over Europa. Zij hebben zich verenigd in het
Verbond voor Antroposofische Ziekenhuizen.
De donkerblauwe stippen zijn eerstelijns ziekenhuizen, de rode stippen duiden de
revalidatieziekenhuizen aan.
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Diagnose met moderne apparaten zoals magneetresonantie tomografie (linksboven) en nauwgezette lichamelijke
onderzoeken (linksonder) zijn evengoed de standaard in antroposofische ziekenhuizen als euritmie (rechtsboven)
en een toegewijde persoonlijke verpleging - nog meest en vooral bij zieke kinderen (midden). Het excellente eten,
meestal bereid met verse bioproducten, wordt bijzonder door de patiënten gewaardeerd (rechtsonder).
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Klinik Öschelbronn
Klinik Öschelbronn
De moed om te zijn, het vertrouwen in het worden.
Am Eichhof 30
D75223 Niefern-Öschelbronn
Tel. +49(0) 7233 68 0
Fax. +49 (0) 7233 68 110
www.klinik-oeschelbronn.de

Het Öschelbronn ziekenhuis heeft
bijzonder veel ervaring met het toepassen van hyperthermie

Het Öschelbronn ziekenhuis is een eerstelijns ziekenhuis interne geneeskunde en
heeft zich in samenwerking met de Algemene Praktijk Öschelbronn gespecialiseerd
tot centrum voor hematologie en oncologie.
Het zwaartepunt ligt op de behandeling van kanker met zowel klassieke als
antroposofische therapieën. Tevens behandelt men er het volledige gamma aan
chronische inwendige ziekten.
Deze instelling werkt samen met alle wettelijke en privaat ziekenfondsen.
Zij beschikken over 70 bedden, waarvan
6 bedden op de dagafdeling
antroposofische oncologie en 8 bedden op de afdeling palliatieve zorgen.
Er zijn kamers voor 1, 2 of 3 personen, deels met balkon. Elke kamer heeft een eigen
toiletruimte.
Therapieaanbod:
Alle
antroposofische
therapieën,
maretak,
fytotherapie,
fysiotherapie,
psychotherapie, homeopathie, onco psychologische gespreksgroepen, pijnbestrijding
onder leiding van gespecialiseerde anesthesisten.
In dit ziekenhuis werden speciale warmtetherapieën ontwikkelt (hyperthermie,
intern of ambulant). Bij hyperthermie van het volledige lichaam wordt de
temperatuur in het lichaam verhoogt tot 39°. Deze therapie wordt ingezet bij kanker,
maar ook bij ontstekingen, spierverkrampingen artrose, astma en weke-delen-reuma.
Het doel is de tumorcellen te verstoren en het zelfhelend vermogen van het lichaam
aan te spreken, maar ook om zo de spieren te ontspannen en de levenskwaliteit te
stimuleren. Met lokale diepwerkende hyperthermie kunnen tumoren die anders
moeilijk bereikbaar zijn behandeld worden.
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Paracelsus Zentrum – Bad Liebenzell
Paracelsus-Zentrum voor antroposofische geneeskunde
Burghaldenweg 60
D-75378 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt
Tel. +49 (0) 7052 925 0
Fax +49 (0) 7052 925 2650
www.paracelsus-krankenhaus.de

Ritmische
massage
volgens
de
methode
van
Dr. Wegman en Dr. Hauschka behoort tot de therapieën die
in het Paracelsus-Zentrum in Bad
LiebenzellUnterlengenhardt aangeboden worden. Hierdoor wordt het
volledige organisme verwarmt en kan geblokkeerde energie
weer beginnen stromen.
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Het Paracelsus-centrum ligt in het noorden van het Zwarte Woud en bestaat uit het
Paracelsus-ziekenhuis (met 54 bedden in 27 eenpersoons, 7 tweepersoons en
9
driepersoons kamers) en het Klinisch/therapeutisch Instituut.
Beide instellingen houden zich bezig met inwendige geneeskunde. Bij het Paracelsusziekenhuis ligt het zwaartepunt op ziekten van maag, darm en spijsvertering en het heeft
daarvoor dan ook de modernste diagnoseapparatuur (endoscopie, ERCP, echo, enz.). Zij
hebben tevens veel ervaring met de behandeling van fybromyalgie en hart- en vaatziekten.
Het ziekenhuis werkt met alle Duitse ziekenfondsen samen (ook wat betreft antroposofische
therapieën en palliatieve zorgen).
Het Klinisch-therapeutisch Instituut biedt door het “zelfbetalers”-concept ook de
mogelijkheid voor individuele therapie. Een fonds voor “vrije therapie” biedt ruimte voor
patiënten, die niet in de mogelijkheid zijn de nodige medische zorgen zelf te betalen.

Therapieaanbod:
Alle antroposofische therapieën, alsook maretaktherapie, hyperthermie, biografiewerk.

De Afdeling Inwendige en Antroposofische
Geneeskunde van het Asklepios Westklinikum te
Hamburg
Afdeling Inwendige en Antroposofische Geneeskunde
Van het Asklepios Westklinikum Hamburg
Suurheid 20
D-22559 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 8191 2300
Fax +49 (0) 40 8191 2303
www.asklepios.com

De artsen van Hamburg-Rissen hechten bijzonder veel
belang aan het persoonlijke gesprek.

Deze afdeling van een groot ziekenhuis in
het westen van Hamburg is de enige
instelling in het noorden van Duitsland
waar
antroposofische
geneeskunde
aangeboden wordt. Deze afdeling beschikt
over
enkele
eenpersoons,
maar
voornamelijk tweepersoons kamers, allen
met eigen toiletruimte, met in het totaal 36
bedden, en maakt deel uit van een modern
klassiek ziekenhuis. Men behandelt er alle
patiënten met een geldige ziekteverzekering, zowel ziekenfonds, als privé
(ziekenfondspatiënten hebben een doorverwijzing van een arts nodig). Naast de
interne behandeling bestaat er de mogelijkheid tot consultatie of ambulante
verzorging door een vakbekwame arts.
Men behandelt hier alle inwendige ziekten, doch de nadruk ligt hier op behandeling
van kankerpatiënten, reuma, auto-imuunziekten (ook multiple sclerose,
neurodermitis), chronische maag en darmziekten, leverziekten, maar daarnaast ook
spoedgevallen. De intensive verzorging van zware kankergevallen, alsook de
waardige begeleiding van stervenden op de palliatieve afdeling vormen een
bijzondere opdracht voor het therapeutisch team.
Therapieaanbod:
Alle antroposofische therapieën.
toepassingen ter beschikking.

Daarnaast

staan

alle

klassieke

medische
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Ziekenhuis voor homeopathie Heidenheim
Belegklinik für Homoötherapie
Am Klinikum Heidenheim/Brenz
Schlosshaustrasse 100
D-89522 Heidenheim
Tel +49 (0) 7321 33 2381
Tel +49 (0) 7321 33 2502
www.kliniken-heidenheim.de

Dr. Andreas Laubersheimer (rechts) bij het aanleggen van een
buikwindel. Naast uitwendige en andere antroposofische therapieën heeft
deze afdeling de beschikking over de know-how van een normaal groot
regionaal ziekenhuis.

De stad Heidenheim aan de rivier Brenz ligt aan de noordoostelijke rand van de
Schwäbische Alpen op ongeveer 500 m hoogte. Het homeopathische ziekenhuis voor
langdurige patiënten maakt deel uit van het Heidenheim Klinikum met zijn 665
bedden en werkt samen met 14 verschillende afdelingen aldaar.
In dit ziekenhuis dat sinds 1946 bestaat, worden patiënten met dringende en
chronische ziekten uit het volledige gamma niet-operatieve geneeskunde met
homeopathie en antroposofische geneesmiddelen behandeld (hart- en vaatziekten,
longziekten, maag- darmziekten, nier-, schildklier- en huidziekten, kanker, diabetes,
multiple sclerose, reuma, pijn en uitputting).
Deze afdeling beschikt over 18 bedden, in enkele, dubbele of driepersoons kamers en
staat onder het beheer van Dr. Andreas Laubersheimer in samenwerking met twee
co-assistenten.
Uniek voor Duistland is het feit dat deze afdeling mogelijk gemaakt wordt door een
vereniging van geëngageerde lokale burgers.
Therapieaanbod:
Alle antroposofische therapieën, met daarnaast ook nog fysiotherapie en
oliedispersiebaden volgens Werner Junge.
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Friedrich-Husemann-Klinik te Buchenbach bij
Freiburg
Freidrich-Husemann-Klinik
Vakziekenhuis voor Psychiatrie en Psychotherapie.
D-75256 Buchenbach bei Freiburg
Tel. +49 (0) 7661 392 0
Fax. +49 (0) 7661 392 400
www.friedrich-husemann-klinik.de

Muziektherapie
versterkt,
concentreert,
ontspant en geneest.

Dit ziekenhuis gelegen ten oosten van
Freiburg
is
in
twee
gebouwen
ondergebracht,
met
7
verschillende
afdelingen en in totaal 103 bedden in 26
eenpersoons en 15 tweepersoons kamers,
alsook 18 meerpersoons kamers. De meeste kamers zijn uitgerust met douche, wc, en
telefoon. In de kamers van de patiënten vindt men bewust geen tv, radio of
internetaansluiting.
Het zwaartepunt van dit ziekenhuis ligt op acute psychische ziekten, zoals
depressies,
schizofrenie,
neurosen,
persoonlijkheids-,
eet-,
en
ontwikkelingsstoornissen, alsook psychosomatische klachten. Daarnaast worden ook
neurologische ziekten behandeld, zoals migraine, Parkinson, multiple sclerose en
epilepsie.
Therapieaanbod:
Alle behandelingen zijn gebaseerd op een speciaal medisch therapeutisch concept,
waarbij de klassieke behandelmethoden van de psychiatrie (psychofarmaca,
gespreks- en psychotherapie, sociale begeleiding) uitgebreid worden met de diverse
mogelijkheden van de antroposofische geneeskunde. Deze werken vooral zeer goed
bij psychosomatische en psychiatrische ziekten, waarbij de grenzen van het eigen
lichaam niet meer als veilig aangevoeld worden.
De therapie wordt aangevuld met aandachts-, concentratie- en wilskrachtoefeningen,
alsook psyche-educatief groepswerk. Tevens is er werktherapie mogelijk in de tuin,
het omliggende park of het bos, waarbij men zijn omgeving en de natuur opnieuw en
intensief leert beleven.
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Ziekenhuis Lahnhöhe te Lahnstein
Ziekenhuis Lahnhöhe
Interregionaal Centrum voor Psychosomatische en Algemene Geneeskunde
Am Kurpark 1
D-56112 Lahnstein
Tel. +49 (0) 2621 915 0
Fax. +49 (0) 2621 915 335
www.lahnhoehe.de

Euritmie werkt bijzonder goed bij psychosomatische en
psychische klachten.

Het ziekenhuis Lahnhöhe ligt in de buurt van
Koblenz op een hoogte boven de rivieren de
Rijn en de Lahn. Deze instelling beschikt over
202 bedden in overwegend tweepersoons en
enkele eenpersoons kamers.
Het behandelt voornamelijk psychische en psychosomatische ziekten, zoals astma,
ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, zweren aan maag en twaalfvingerige darm,
overbelastingsklachten, eet-, slaap-, angst-, dwang- en ontwikkelingsstoornissen,
uitputting en Border Line syndroom, alsook niet organische seksuele
functiestoornissen en andere ziektebeelden met een duidelijk psychische component
(chronische ziekten van het bewegingsapparaat, neurodermitis, psoriasis).
Therapieaanbod:
Naast psychotherapeutische begeleiding worden vooral natuurgeneeswijzen en
antroposofische therapieën aangeboden. Het psychotherapeutisch werk gebeurt
individueel of in groep. Er wordt tevens gewerkt met familieopstellingen en
biografiewerk. Het therapieaanbod geeft de patiënt de mogelijkheid zich in de
therapeutische gemeenschap te engageren.
Zo mogelijk worden medicijnen van plantaardige oorsprong, alsook homeopathische
en antroposofische geneesmiddelen ingezet. Wanneer het echter nodig is worden ook
psychofarmaca
gebruikt.
Klassieke
heilgymnastiek,
manuele
therapie,
cranio-sacraaltherapie, ontspanningsoefeningen, en andere lichaamsoefeningen
vervolledigen het aanbod.
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Darmstädter Impuls
Darmstädter Impuls
Centrum voor Antroposofische Geneeskunde en Therapie
Dieburgerstrasse 31c
D-64287 Darmstadt
Tel. +49 (0) 6151 1590018
Fax. +49 (0) 6151 1590038
www.darmstaedter-impuls.de

Modern, functioneel en
uitnodigend, de ingang
van het Darmstädter
Impuls ziekenhuis.

Het
ziekenhuis
“Darmstädter
Impuls”
bestaat
sinds
2004
als
Centrum
voor
Antroposofische Geneeskunde, Therapie en Advies.
Het profileert zich als modelproject en ontmoetingsplaats waar de klassieke
geneeskunde en de antroposofische therapie kunnen samenkomen.
Naast de algemene en kindergeneeskunde (zowel ziekenfonds als privé) onder
leiding van Dr. Michael Seefried, beschikken zij in de Dieburger Strasse over een
uitgebreid therapieaanbod met kunst- en muziektherapie, heilpedagogiek en
euritmie.
Daarenboven geven zij competent advies aan ouders in verband met
opvoedingsvragen, ADHD en voedingsproblemen. Ouder-kind-groepen voor baby’s
en jonge kinderen vanaf 3 maanden tot 3 jaar houden zich bezig met
bewegingsontwikkeling en opvoeding onder leiding van de Hongaarse kinderarts
Emmi Pickler. Het motto daarbij luidt: “Geef mij de tijd het zelf te doen.”
De kinderen worden daarbij in hun vrije spel en hun ontwikkeling geobserveerd.
Er worden tevens open voordrachten gegeven voor zwangere en jonge ouders,
alsook individuele consultaties.
Op middellange termijn heeft deze instelling als doel een eigen onderzoeksafdeling
op te richten, waar de tijdens de behandeling ontstane medische en therapeutische
vragen wetenschappelijk worden onderzocht. Het in de nabije omgeving gelegen
Alice-Hospitaal en het Kinderziekenhuis Prinses Margaret in Darmstadt bieden voor
dit klassiek medische-antroposofische project optimale vooruitzichten.
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Haus am Stalten te Steinen
Haus am Stalten
Sanatorium voor Algemene en Antroposofische Geneeskunde
Staltenweg 25
D-79585 Steinen-Endenburg
Tel. +49 (0) 7629 9109 0
Fax. +49 (0) 7629 9109 29
www.stalten.de

In de winter al net zo idyllisch als in de zomer:
Het Haus am Stalten aan de zuidelijke rand
van het Zwarte Woud.

Het Haus am Stalten werd 30 jaar geleden
(red. 1978) gesticht op 700 meter hoogte aan
de zuidkant van het Zwarte Woud in de
drielanden punt Duitsland, Frankrijk,
Zwitserland, waar het een vrij uitzicht biedt
op de Zwitserse Alpen. Naast een competent
klassiek medisch aanbod, heeft men er het volledige spectrum van antroposofische
en natuurlijke geneeswijzen ter beschikking.
De prachtige ligging van de instelling op oergesteente, en de rustige en bezinnende
atmosfeer, de stilte rondom en de krachtige natuur van het Zwarte Woud zijn een
balsem voor de ziel van gestreste en zieke mensen.
Met 30 bedden in 28 eenpersoons en twee dubbel kamers, met elk een eigen
toiletruimte en gedeeltelijk met balkon, is deze instelling bewust klein gehouden.
Hier worden in de eerste plaats uitputtingsklachten behandeld, alsook
psychosomatische klachten, kanker, reuma, immuniteitsproblemen, astma, allergie,
multiple sclerose, hart- en vaatziekten, en stofwisselingsziekten zoals hoofdpijn,
migraine en tinnitus (oorsuizingen).
Therapieaanbod:
Antroposofische therapieën, fysiotherapie, bewegingstherapie, lymfedrainage, cranio-sacraal
therapie, inhalaties, dieetadvies. De keuken is vegetarisch en gebruikt uitsluitend producten
uit de biologisch dynamische landbouw.
Culturele evenementen zoals concerten, voordrachten of sprookjesavonden, alsook
uitstappen naar culturele bezienswaardigheden in de omgeving (bijv. het Isenheimer Altar in
Colmar) maken tevens een vast onderdeel uit van het therapieaanbod.
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Schloss Hamborn te Borchen.
Schloss Hamborn
Revalidatieziekenhuis
D-33178 Borchen
Tel. +49 (0) 5251 3886 0
Fax. +49 (0) 5251 3886 702
www.schlosshamborn.de

In het kader van revalidatie helpt aquarel schilderen in
Schloss Hamborn
de patiënt om in zijn centrum te komen.

Schloss Hamborn ligt ongeveer 7 kilometer
ten zuiden van Paderborn en is al sinds
70
jaar (red. 1931) het antroposofische centrum
van Oostwestfalen. Het aldaar gelegen
revalidatieziekenhuis beschikt over 75
bedden, in 72 eenpersoons en 2 dubbel
kamers, telkens met een eigen toiletruimte.
Deze instelling is gespecialiseerd in
revalidatie na kanker (in het bijzonder
borstkanker), alsook in somatoforme en orthopedische ziekten.
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Schloss Hamborn is de enige antroposofische instelling die niet alleen met de
ziekenfondsen samenwerkt, maar die ook erkend wordt door een beleggingsfonds
met aandeelhouders en het sociale steunfonds. Dit ziekenhuis maakt deel uit van een
gemeenschap van verschillende antroposofische instellingen (een Steiner kleuter- en
lagere school, een bejaardentehuis, kinder- en jeugdopvang een bio-tuinbouwbedrijf
en werkplaats).
Therapieaanbod:
Naast de antroposofische therapieën biedt deze instelling een “bewegingsbad”,
evenals watertherapieën en ook biografiewerk.
Alle behandelmethoden worden op ritmische wijze in de dag- en weekindeling
ingepast, waarbij rekening wordt gehouden met de wetmatigheden van het bioritme.
Het hoofddoel van revalidatie en kuren is om via de ontmoeting met de ziekte het
zelfhelend vermogen van de patiënt aan te spreken. Zo leren de patiënten de voor
lichaam en geest even ingrijpende ervaring van kanker beter te begrijpen, te
verwerken en voor zichzelf positief te plaatsen, om vandaar uit een zinvol
toekomstperspectief op hun leven te bekomen.
Diverse culturele evenementen en voordrachten maken het aanbod compleet.

Sonneneck te Badenweiler
Sonneneck
Revalidatieziekenhuis voor
psychosomatiek en uitgebreid met
antroposofische geneeskunde.
Kandernerstrasse 18
D-70410 Badenweiler
Tel. +49 (0) 7632 752 0
Fax. +49 (0) 76332 752 177
www.rehaklinik-sonneneck.de

Ziekenhuis Sonneneck
ligt heel idyllisch in een
park aan de oostkant
van Badenweiler.

Het Sonneneck ziekenhuis ligt vlakbij het
kuuroord Badenweiler aan de westkant van het
zuidelijke
Zwart Woud op zo’n 48 meter hoogte in één van de zonnigste streken
van Duistland. De beschikbare
82 bedden zijn verdeeld over twee gebouwen,
die in een soort park liggen. Elke eenpersoons of tweepersoons kamer beschikt over
een eigen toiletruimte en sommigen ook over een balkon met uitzicht over de
Rijnvlakte in de richting van de Vogezen.
Men is hier gespecialiseerd in de behandeling van depressies, neurotische,
somatoforme en belastingsstoornissen, alsook psychosomatische klachten.
Andere zwaartepunten zijn de therapie bij psychische problemen bij de verwerking
van chronische ziekten, in het bijzonder hart- en vaatziekten, en ziekten van het
spijsverteringssysteem, de huid of het bewegingsstelsel, alsmede kanker.
Therapieaanbod:
Spiritueel
verder
uitgewerkte
dieptepsychologie,
gedragstherapie
en
systeemtherapie.
Deze worden gecombineerd met antroposofische therapieën, alsook met
biografiewerk en natuurbeleving. Daarbij horen ook oliedispersiebaden van
Werner Junge, heilgymnastiek, watergymnastiek, voetzone reflex massage,
lymfedrainage, Kneipptoepassingen, ontspanningsmethoden, cranio-sacraal- en
Moratherapie.
Deze instelling beschikt over een verwarmd binnen zwembad, alsook over een
sauna. De keuken serveert volwaardige maaltijden bereid met producten uit de
ecologische land- en tuinbouw.
In de eigen concert- en theaterzaal met 200 plaatsen vinden regelmatig voordrachten
en culturele evenementen plaats (toneel, volksdans, sprookjesavonden). Daarnaast
biedt deze zaal de patiënten zelf de mogelijkheid activiteiten te organiseren, waar
meestal graag gebruik van wordt gemaakt.
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Alexander-von-Humboldt-Klinik te Bad Steben

Alexander –von-Humboldt-Klinik
Geriatrisch revalidatiecentrum
Dr. Gebhardt-Steuer-Strasse 24
D-95138 Bad Steben
Tel. + 49 (0) 9288 920 400
Fax. +49 (0) 9288 920 108
www.humboldtklinik.de

Op een hoogte boven Bad
Steben, vlakbij Hof ligt het
Humboldt ziekenhuis.

Het Humboldt ziekenhuis ligt bij het Beierse Bad Steben (de dichtstbijzijnde grote
stad is Hof) op een hoogte van 600 m in het Frankenwald (Middelgebergte). Het
beschikt over 50 - 60 bedden in eenpersoons of dubbel kamers en maakt deel uit van
een groot woon- en verpleegcomplex.
Het zwaartepunt ligt hier op revalidatie (en preventie) bij beroertes, botbreuken,
schade ten gevolge van diabetes, alsook neurologische ziekten (bijv. Parkinson en
beginnende dementie). Ongeveer 80 procent van de patiënten bereikt met behulp van
de therapeuten opnieuw voldoende zelfstandige mobiliteit om in eigen huiselijke
kring terug te kunnen keren. Familieleden zijn hier als begeleiding welkom en
betalen slechts een klein bedrag voor onderdak, verpleging en deelname aan de
groepsactiviteiten.
Therapieaanbod:
Naast de antroposofische therapieën biedt het Humboldt ziekenhuis de gebruikelijke
geriatrische basisverzorging aan. In het bijzonder: fysiotherapie, watergymnastiek in
het eigen zwembad, ergotherapie, voornamelijk functionele individuele
behandelingen, logopedie, een sociale begeleiding. Naast de klassieke therapieën
wordt de antroposofische geneeskunde nog ondersteund door homeopathie en het
gebruik van andere natuurlijke geneesmiddelen.
Op initiatief van de artsen van het Humboldt ziekenhuis wordt er een studie gedaan
naar de behandeling van beroertes, waarbij men gebruik maakt van een
antroposofisch geneesmiddel, versterkt met homeopathisch slangengif (Naja comp.)
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Alpenhof te Kranzegg
Alpenhof
Kuuroord voor Moeder en Kind
Breitensteinweg 6
D-87549 Kranzegg
Tel. +49(0)8327-923-0
Fax +49(0)8327-923-33
www.alpenhof-kranzegg.de

Een vrolijk Sint Jans feest in Alpenhof.
De moeders hebben bloemenkransen
voor de kinderen gevlochten.

Het Alpenhof in Kranzegg ligt in de buurt
van de stad Kempten op een hoogte van
ongeveer 850 meter aan de voet van de
Wächterberg (1740 m) in de Allgäu.
Deze instelling beschikt in totaal over 40 - 50 bedden in eenvoudige, maar gezellig en
functioneel ingerichte kamers of appartementen en vakantiewoningen, die deels ook
in woningen in de onmiddellijke omgeving gehuisvest zijn. Zij staan ter beschikking
voor moeders of vaders met kinderen die lijden aan ziekten van de huid of de
ademhalingswegen (astma), stofwisselingsstoornissen, psychosomatische /
psychevegetatieve ziekten of algehele uitputting.
Deze instelling is in heel Duitsland het enige echte “moeder/vader/kind”-kuuroord
dat werkt volgens antroposofisch concept. De dag- en weekindeling wordt ritmisch
opgebouwd en de ouders zijn met hun kind meestal drie tot vier weken intern.
Daardoor kunnen vriendschappen groeien en ontstaat er meer rust bij de dagelijkse
behandeling. De kinderen worden volgens de principes van Rudolf Steiner in
leeftijdsgroepen ingedeeld met telkens 10 tot 18 kinderen.
Therapieaanbod:
Alle antroposofische therapieën, oliedispersiebaden volgens Junge, gymnastiek,
inhalaties, voetbaden, psychologische gesprekstherapie (individueel of in groep),
evenals buitentraining (wandelen met opbouwende belasting) in de heilzame
omgeving van de Allgäu. Uitstappen voor de ouders, met of zonder kinderen,
ronden het geheel af.
Er wordt overwegend vegetarisch gekookt met zo mogelijk producten uit de
gecontroleerde biologische landbouw en het eten wordt aan tafel geserveerd
(geen buffetvorm). Voor gestreste ouders is dat een luxe!
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Ita Wegman Klinik te Arlesheim in Zwitzerland

Ita Wegman Klinik
Pfeffingerweg 1
CH-4144 Arlesheim
Tel. +41 (0) 61 705 71 11
Fax. +41 (0) 61 705 71 00
www.wegmanklinik.ch

De mens staat
centraal – ook op de
nieuw geopende
spoedafdeling van
het Ita Wegman
ziekenhuis.

Het Ita Wegman ziekenhuis ligt ongeveer 8 kilometer ten zuiden van Basel. Het werd
gesticht in 1921 en is wereldwijd het oudste antroposofische ziekenhuis.
Het ziekenhuis houdt zich bezig met inwendige geneeskunde, psychosomatische
ziekten, cardiologie, kindergeneeskunde en verloskunde, alsmede met psychiatrie.
Hiervoor beschikt het ziekenhuis over een grote ambulante afdeling.
Op de familieafdeling kunnen zieke moeders tezamen met hun gezonde kinderen
opgenomen worden.

39
Het ziekenhuis beschikt over 63 bedden in eenpersoons en tweepersoons kamers.
Het is een zgn. “Stiltekliniek” volgens het ISO 9001:2000 standaard certificaat.
De tuin rond het ziekenhuis is als natuurpark ingericht, en de keuken heeft het
biolabel “Gout mieux”.
Therapieaanbod:
Alle antroposofische therapieën, evenals fysiotherapie, ritmische massage en
inwikkelen volgens de natuurlijke geneeswijzen. In het geneesmiddelenlaboratorium
worden antroposofische medicijnen ontwikkeld en in kleine hoeveelheden bereid.
De afdeling verloskunde organiseert informatieavonden over geboorte en kraambed,
alsook zwangerschapscursussen en versterkende ruggymnastiek. Daarnaast worden
cursussen gegevens over de ritmische inwrijf- en inwikkelmethoden van
Wegman/Hauschka, en zijn er ook verdere studiemogelijkheden in de
antroposofische verpleging, geneeskunde en therapie.
Regelmatig vinden er ook concerten, voordrachten, tentoonstellingen en workshops
plaats.
Het ziekenhuis geeft driemaal per jaar het tijdschrift ‘Quinte’ uit (www.quinte.ch).

Casa di Cura Andrea Cristoforo te Ascona, Zwitzerland
Casa di Cura Andrea Cristoforo
Via Collinetta 25
CH-6612 Ascona
Tel. +41 (0) 91 786 96 00
Fax. +41 (0) 91 786 96 61
www.casadicura.ch

Alleen dit uitzicht
over het
Lago Maggiore
is al de helft van de
therapie !

Het Casa di Cura “Andrea Crisotoforo” ligt op de Monte Verita op een klein terras
70 meter boven het Lago Maggiore, met een weids uitzicht naar het zuidwesten. Het
werd in 1936 door Dr. Ita Wegman gesticht en dient sindsdien als kuurhuis.
Sinds het voorjaar van 2005 heeft het huis ook een seniorenresidentie met vier
tweekamerwoningen, waarvan er twee tegenwoordig als vakantiewoning verhuurd
worden.
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In het Casa di Cura komen gasten en patiënten die tijd en ruimte zoeken om lichaam
en ziel op eigen kracht weer in evenwicht te brengen (bijvoorbeeld bij uitputting, of
bij herstel na een kankerbehandeling of een persoonlijke crisissituaties).
Anderen willen in het milde klimaat bij het Lago Maggiore gewoon een gezonde
vakantie doorbrengen om ziekten te voorkomen.
Het huis beschikt over 30 bedden in 24 eenpersoons en 3 tweepersoons kamers die
volledig nieuw ingericht zijn en die uitkijken over het meer (telkens met eigen
toiletruimte en balkon of terras in het nieuwe gedeelte, in het oude gedeelte met
gemeenschappelijke badkamers voor 2 of 3 kamers). Bij de renovatie werd ecologisch
te werk gegaan: men gebruikte natuurlijke materialen en kleuren, latexmatrassen,
bedden zonder schroeven, geen radio of televisie op de kamers. In een nabijgelegen
hotel kan gebruik gemaakt worden van het zwembad. Wanneer men tijdens de
zomer wil zwemmen is het mogelijk vanuit het huis rechtstreeks naar de oever van
het meer te gaan.
Therapieaanbod:
Alle antroposofische therapieën, alsook biografiewerk. Het culturele aanbod bestaat
uit een leeskring, zang- en sprookjesuurtje, concerten en voordrachten.
De keuken gebruikt producten uit de biologische landbouw en is overwegend
vegetarisch, maar naar wens wordt vlees of vis geserveerd.

Lucas-Klinik te Arlesheim, Zwitzerland

Lukas-Klinik
Gespecialiseerd kankerziekenhuis
Bruchmattstrasse 19
CH-4144 Arlesheim
Tel. +41 (0) 61 706 71 71
Fax. +41 (0) 61 706 71 73
www.lukasklinik.ch

Het leven weer in
eigen hand nemen
en vormen –
boetseren helpt
veel patiënten
tijdens een
levenscrisis om
een nieuw begin
te maken.

Het Lukas ziekenhuis werd in 1963 gesticht en heeft zich gespecialiseerd in de
behandeling van kankerpatiënten. Zij maakt deel uit van de Vereniging voor
Kankeronderzoek, waartoe ook het instituut Hiscia behoort, dat intensief onderzoek
doet naar de werking van maretak bij kankerbehandelingen. Door de nauwe
samenwerking tussen de wetenschap en dit ziekenhuis is het mogelijk
onderzoeksresultaten direct in de therapie in te kunnen zetten. De Lukas-kliniek is
alleszins niet bedoeld als instelling waar patiënten naartoe gaan als elders alle
therapiemogelijkheden uitgeput zijn, en het is ook geen ziekenhuis voor de opname
van patiënten in hun laatste levensfase.
In het geneesmiddelenlaboratorium Widar dat bij het ziekenhuis hoort worden
speciale voorschriftvrije medicijnen voor kankerpatiënten ontwikkeld en bereid.
Het Lukas ziekenhuis beschikt over 8 bedden in de dagkliniek, alsook
38 opnamebedden in 24 eenpersoons en 6 tweepersoons kamers, die volgens
ecologische criteria ingericht zijn. Hier kunnen op aanvraag ook patiënten uit andere
Europese landen behandeld worden ingeval een opname voor de behandeling nodig
is. Kuurverblijf is helaas voor hen niet mogelijk.
Therapieaanbod:
Maretaktherapie , biografiewerk, evenals alle andere antroposofische therapieën.
Indien dringende chemo- of hormoontherapie noodzakelijk is, dan kan dat ook in de
Lukas kliniek toegepast worden. Voor bestralingen of operatieve ingrepen moet men
elders terecht.
De keuken heeft het Zwitserse biolabel “Knospe” en kookt lactosevegetarisch en
altijd met verse producten.
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Paracelsus-Spital, te Richterswil, Zwitzerland

Paracelsus-Spital Richterswil
Bergstrasse 16
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 (0) 44 787 21 21
Fax. +41 (0) 44 787 23 51
www.paracelsus-spital.ch

Het directe
persoonlijke contact
met de patiënten is
bij antroposofische
artsen bijzonder
belangrijk.

Het Paracelsus hospitaal ligt ongeveer 2 kilometer ten zuiden van Zürich aan de
westelijke oever van het Zürich meer. Het is een gemeenschappelijk spoedziekenhuis
voor openbare prestaties in complementaire geneeskunde.
Zij beschikken over afdelingen inwendige geneeskunde, gynaecologie en
verloskunde, anesthesie, chirurgie inclusief orthopedie, keel- neus- en
oorgeneeskunde en urologie. De spoedopname is permanent bereikbaar. Als
diagnosemateriaal beschikken zij over radiologie, laboratorium, echoscopie,
endoscopie en EFG volgens de modernste technieken.
Deze instelling is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot
“Vriendelijke geboortekliniek”. Daarnaast heeft zij ook een kwaliteitscertificaat
gekregen. Voor privaat patiënten bestaat er een ZEWO-kwaliteitszegel.
Daarenboven
organiseert
het
Paracelsus-hospitaal
opleidingen
en
vervolgopleidingen in de antroposofische geneeskunde, therapie en verpleging.
De instelling beschikt over 46 bedden in eenpersoons, twee- of driepersoons kamers
en biedt met 12 verschillende artsenpraktijken ook ambulante diensten aan.
Sinds 1998 bestaat er een onderzoeksafdeling, die nauw samenwerkt met de
universiteiten en andere onderzoeksinstellingen en de antroposofische geneeskunde
bestudeert.
Therapieaanbod:
Moderne eerstelijns geneeskunde met alles wat daarbij behoort – medische
technieken, laboratorium, therapiemogelijkheden. Daarnaast antroposofische
therapieën, fysiotherapie, cursussen en culturele activiteiten.
De keuken gebruikt uitsluitend producten uit de biologisch dynamische landbouw.
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Casa di Salute Raphael te Roncegno, Italië
Casa di Saluta Raphael, Roncego
Kuur en Thermae Centrum
I-38050 Roncegno (TN)
Tel. +39 (0) 461 77 20 00
Fax. +39 (0) 461 76 45 00
www.casaraphael.com

Het Casa di Salute Raphael
verenigt de kwaliteit van een groot hotel uit de Belle Epoque
met de lichtheid en zon van de Italiaanse levensstijl.

Het Casa di Salute Raphael ligt op 535 meter hoogte in Val Sugana, ongeveer 30
kilometer ten oosten van Trento in Zuidtirol. Het is een kuur- en therapiecentrum
dat is ondergebracht in het voormalige Palace Hotel van Roncegno, een prachtig
gebouw in Belle Époque stijl.
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Het Casa di Salute beschikt over 110 bedden in 85 eenpersoons en tweepersoons
kamers, allen met eigen douche of bad en toilet, alsook over een verwarmd
zwembad.
Een kuurverblijf wordt vooral aanbevolen bij stress en uitputting (burn-out),
slaapstoornissen, bloedarmoede, huid- of ademhalingsziekten of bij chronische en
slepende ziekten (bijv. kanker), alsook bij immuniteitsproblemen en allergieën.
Therapieaanbod:
De belangrijkste therapie die hier aangeboden wordt zijn de waterbehandelingen met
het wereldwijd unieke ijzer-, koper- en arsenicumhoudende water, het zogenoemde
Levicowater dat volgens Rudolf Steiner, de moderne mens weer in balans kan
brengen. Het wordt gebruikt voor baden, voetbaden, inwrijven, inwikkelen,
inhalatie of aerosol. Daarnaast worden bijna alle andere antroposofische
geneeswijzen aangeboden, alsook fysiotherapie, massage, darmspoelingen en
ozonbehandelingen.
De excellente keuken heeft een mediterrane spijskaart. De gebruikte producten zijn
zo veel mogelijk afkomstig uit biologisch dynamische landbouw.

Vidarklinik te Järna, Zweden

Vidarkliniken
Ytteryärna
S-15391 Järna
Tel. +46 (0) 551 509 00
Fax. +46 (0) 551 509 05
www.vidarkliniken.se

De kunstzinnige
interactie met
materialen zoals klei,
steen, of hout brengt
verborgen gevoelens
naar boven en geeft zo
nieuwe inzichten.

Het Vidar ziekenhuis bestaat sinds 1985 en ligt ongeveer 50 kilometer ten zuiden van
Stockholm direct aan de Oostzee. Het omliggende landschap is typisch Zweeds:
meren, eilanden, bossen en weiden. In de onmiddellijke omgeving liggen
verschillende boerderijen met biologisch dynamische landbouw alsook twee Steiner
scholen en het ‘Kulturhuset i Ytterjärna’ met een eersteklas cultuurprogramma.
In de Vidar kliniek worden patiënten behandeld met kanker, alsook met
uitputtingsverschijnselen (burn-out), reuma en chronische pijn, zoals bijvoorbeeld bij
palliatieve patiënten. De instelling beschikt over 60 bedden in eenpersoons en
meerpersoons kamers (telkens met toiletruimte), alsook over 10 bedden in de
dagkliniek.
Bij de kliniek zijn een algemene gemeenschapspraktijk, alsook een vakpraktijk voor
kinderen met astma en allergieën aangesloten.
In samenwerking met de universiteit van Stockholm lopen in dit ziekenhuis
verschillende studies, onder andere, over het gebruik van antroposofische
geneesmiddelen bij borstkanker, alsook bij astma en allergie bij kinderen.
Therapieaanbod :
Alle antroposofische therapieën, maretaktherapie bij kanker, alsook baden en
drukpuntmassage. Seminaries en voordrachten over antroposofische geneeskunde
en culturele evenementen.
De keuken gebruikt uitsluitend verse producten uit de gecontroleerde biologische
landbouw.
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Raphael Medical Centre te Kent, England

The Raphael Medical Centre
Hollanden Park, Coldharbour Lane
Hildenborough, Tonbridge,
Kent TN11 9LE
England
Tel. +44 (0) 1732 83 39 24
Fax. +44 (0) 1732 83 88 83
www.raphaelmedicalcentre.co.uk
Het Raphael Medical Centre is vooral bekend voor zijn
neurologische revalidatie

Het Raphael Medical Centre ligt in een klein landelijke stadje in het graafschap Kent
ongeveer 30 km ten zuiden van Londen. Het bevindt zich in een groot afgesloten
park midden in de stad. Het ziekenhuis beschikt over 42 bedden voor acute neurorevalidatie, alsook 8 bedden voor psychiatrische revalidatie. Daarnaast beschikken zij
over nog 31 bedden voor neurologische nabehandeling in de kuststad Brighton in
Zuid-Engeland.
Men behandelt hier in de eerste plaats de gevolgen van neurologische ziekten zoals
infarcten, migraine en multiple sclerose, maar tevens hart- en vaatziekten, reuma,
rugproblemen sport-, hoofd- en wervelkolomblessures, huidziekten, of herstel na
operaties.
Daarenboven kan men in Raphael Medical Centre terecht om te kuren of voor
palliatieve verzorging. De modern uitgeruste kamers met grote vensters die uitzien
op het park zijn aangenaam licht, en de meesten beschikken over eigen sanitair en
een noodbel bij het bed.
Therapieaanbod:
Alle antroposofische therapieën alsook fysiotherapie, spraaktherapie, ergotherapie,
ademtherapie, chiropraxie en neuropsychologie. Er is een bewegingsbad beschikbaar
voor waterfysiotherapie.
De keuken gebruikt enkel verse levensmiddelen, overwegend afkomstig uit
biologisch-dynamische landbouw.
Er worden regelmatig avonden of weekends georganiseerd met muziek, lezingen,
voordrachten of films. Vier maal per jaar geven zij een eigen tijdschrift uit.
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Park Attwood Clinic, Worcestershire, England
Park Attwood Clinic
Integratieve kliniek voor Antroposofische Geneeskunde
Trimply Lane
Bewdley, Worcestershire DY12 1RE
England
Tel. +44 (0) 1299 86 14 44
Fax. +44 (0) 1299 86 13 75
www.parkattwood.org

Het Park Attwood ziekenhuis, ligt midden in Engeland, in de
“Midlands”, ongeveer 50 km zuidwestelijk van Birmingham.
Het bestaat sinds 1978 en is met 14 bedden een eerder klein
antroposofisch ziekenhuis met een intieme, persoonlijke sfeer.
Dit wordt nog meer benadrukt door de idyllische ligging te
midden van een zacht glooiend landschap.
Men behandelt er patiënten met hart- en vaatziekten, ziekten van
het
bewegingsapparaat,
neurologische
klachten,
immuniteitsproblemen, depressies, angststoringen stressgerelateerde klachten en
kanker.
Maar ook voor mensen die zich midden in een levenscrisis bevinden is het Park
Attwood ziekenhuis een oase van rust en bezinning, waar men zichzelf weer
terugvinden kan.
De patiënten waarderen in het bijzonder de persoonlijke benadering, de kunstzinnige
therapie mogelijkheden, en de volledig op het individu gerichte behandelingen,
waarin het Park Attwood ziekenhuis zich onderscheidt van andere Engelse
ziekenhuizen.
Hier worden ook artsen, verpleegkundigen en therapeuten opgeleid in de
antroposofische geneeskunde.
Therapieaanbod:
Alle antroposofische therapieën. Er worden maandelijks rondleidingen voor
bezoekers georganiseerd.

46

