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Herfstdag 

 

Heer het is tijd. De zomer was zeer groot. 

Leg nu je schaduw op de zonnewijzers 

En woel de velden met de winden bloot. 

 

Gebied de laatste vruchten vol te zijn. 

Verleen hun nog twee zuidelijker dagen, 

Stuw hen naar de voleinding en wil jagen 

De laatste zoetheid in de zware wijn. 

 

Wie nu geen huis heeft, bouwt er zich geen meer. 

Wie nu alleen is, zal het nog lang blijven, 

Zal waken, lezen, lange brieven schrijven 

En zal in winderige lanen heen en weer 

Onrustig dwalen, als de blaren drijven. 

 
Rainer Maria Rilke 

Vert. Piet Thomas 
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100 JAAR ANTROPOSOFISCHE 
GEZONDHEIDSZORG. 

BELOFTE VOOR DE TOEKOMST. 

 
Honderd jaar geleden, in september 1920, begon arts Ita Wegman haar 

eigen kliniek, waarbij ze intensief ging 

samenwerken met Rudolf Steiner. Ze 

vonden de reguliere geneeskunde te 

eenzijdig en ontwikkelden een uitbreiding 

('Erweiterung') van wat er al was. Ze 

bouwden samen de antroposofische 

geneeskunde inhoudelijk verder op. 

Uit:  Speciale uitgave van Antroposana – 

september 2020 

 

Belangrijk in de antroposofische geneeskunde is de menskundige 

achtergrond waaraan Steiner al veel onderzoek had verricht: de mens 

heeft diverse wezensdelen: lichaam, geest en ziel. Een arts zou met 

deze kennis kunnen onderscheiden wat een ziekte zegt over het 

vitaliteitselement van de patiënt, hoe de menselijke ziel in de ziekte 

meespeelt en wat het fysieke in de ziekte is. Ook kan een arts de 

kwaliteiten van de minerale wereld, de planten- en dierenwereld en hoe 

dit alles invloed op elkaar heeft inzetten ter ondersteuning van de 

ontwikkeling van de mens. Al deze elementen zouden in de diagnose 

hun rol moeten spelen. De kroon op het werk van Ita Wegman en Rudolf 

Steiner was hun gezamenlijke boek 'Grondslagen voor een verruiming 

van de geneeskunst'. 

 

In het huidige tijdperk waarin het belang van de mens nog eens extra 

onder de aandacht wordt gebracht door de coronapandemie (nota bene: 

'corona' is Latijn voor kroon), kan de kracht van de antroposofische 

gezondheidszorg eveneens zichtbaar worden. 

 

Wat is antroposofische gezondheidszorg? 

De antroposofische gezondheidszorg biedt een aanvulling op de 
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reguliere gezondheidszorg, vanuit het antroposofisch mensbeeld. 

Daarbij staat de aandacht voor de mens als geheel en als individu 

voorop. Uitgangspunt zijn de ideeën van Rudolf Steiner over ziekte en 

gezondheid, en over de mens als lichamelijk én spiritueel wezen. Je 

kunt hiervoor onder meer terecht bij een antroposofische huisarts, die 

ook  antroposofische medicatie kan voorschrijven. Ook zijn er 

verschillende antroposofische therapieën, zoals muziektherapie, 

ritmische massage, euritmie,... Antroposofische gezondheidszorg kan 

worden toegepast bij alle soorten klachten, in elke levensfase, van 

kraamzorg tot stervensbegeleiding. 

 

Wat zijn antroposofische geneesmiddelen? 

Het zijn middelen van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. In 

tegenstelling tot chemische geneesmiddelen heeft de mens met deze 

geneesmiddelen uit de natuur een bepaalde verwantschap: we zijn een 

afspiegeling in het klein van wat zich in de hele kosmos afspeelt. Vanuit 

dit principe werken artsen en bereiders van antroposofische 

geneesmiddelen aan deze vorm van complementaire geneeskunde. In 

samenspraak met de patiënt schrijven artsen antroposofische 

geneesmiddelen voor, eventueel aangevuld met een vorm van therapie.  

 

Nieuwe gezichtspunt:  

68. Oogafwijkingen :  Johan Hoet 

Veel mensen krijgen in hun leven te maken met slechtziendheid.  De 

een heeft problemen met ver zien de ander met dichtbij. We zijn gewend 

om in zo’n situatie naar een opticien te gaan en 

ons een bril te laten aanmeten. Toch is dat niet 

altijd noodzakelijk. 

In deze brochure gaat Johan Hoet in op de 

achtergronden van kijken en zien en wat daarbij 

komt kijken aan persoonlijke inzet en aan gebruik 

van spieren. Meer inzicht in kijken en zien geeft 

ook handvatten voor oefeningen die mogelijk zijn 

om problemen te verminderen of zelfs te 

overwinnen. Een inkijkje in een wereld van 

mogelijkheden. 
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POWERVOUW ITA WEGMAN 
 

 

“Ik wilde aan het werk met die inspirerende 

inhouden. 

Ik vroeg aan Steiner hoe. 

Zijn antwoord was simpel: Word dan arts.” 

 

Uit: Speciale uitgave van Antroposana – 

september 2020 – Tekst: Ed Taylor 

 

 

Wie was Ita Wegman? Even opzoeken: Maria Ita Wegman (Karawang 

1876 – Arlesheim 1943) was een Nederlandse arts en antroposoof. 

Wegman werd bekend als medeoprichtster van de antroposofische 

geneeskunde in samenwerking met Rudolf Steiner. In 1921 richtte zij de 

eerste antroposofische medische kliniek op in Arlesheim (Zwitserland), 

nu bekend als de Ita Wegman kliniek. Zij ontwikkelde een speciale vorm 

van massagetherapie, genaamd ritmische massage. Handig, dat 

Wikipedia. Maar, wat weet ik nu eigenlijk? Wie was zij echt? En waarom 

wordt ze samen met Steiner beschouwd als de grondlegger van de 

integratieve geneeskunde? Om dat te weten te komen, zit er niet veel 

anders op dan het haar te vragen. 

Ik heb haar virtueel uitgenodigd. En ziedaar, zonder aarzelen stemde ze 

toe in een interview en zat ze bij mij aan tafel. Een kopje kruidenthee 

wilde ze wel. Toen ik binnenkwam met de thee, moest het schoteltje op 

het kopje: 'Anders vervliegen alle krachten!' Ze begon haar verhaal. 

 

“Als kind geboren in Nederlands-Indië, luisterde ik naar de klanken van 

het gamelanorkest en de verhalen uit de Bhagavad Gita. Ik ging op in de 

verhalen vol demonen, duisternis en stille krachten. Die vertelde mij 

baboe. Sprookjes hoorde ik van mijn moeder. Zo leer je de mensen wel 

kennen hoor. Ook de natuur kende tegenstellingen. Moerassig laagland, 

riviertjes met aan de oevers rijstvelden, plantages vol tabaks-, katoen- 

en kaneelplanten, de alangalang, de djatibomen. Later vulkanen, ravij-
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nen, woeste bergrivieren. Daarbij de duistere bergmeren en donkere 

vulkaan-hellingen. Tropische regenbuien veroorzaakten modderstromen 

en dan was er daarna een tijdlang ongelooflijke droogte waarin 

nauwelijks een spat regenwater wilde vallen. Ik leerde leven met al die 

verschillen.” 

 

Waarom werd u arts? 

“Ik was begin twintig toen ik Rudolf Steiner ontmoette en gelijk wist ik: 

dit hoort bij mij. Hij inspireerde me vanaf het eerste moment. Wat een 

allesweter en alleskunner was hij! Zijn voordrachten en cursusavonden 

woonde ik bij. Ik werkte al enkele jaren als masseur en praktiseerde de 

'Zweedse massage.' In die massage ga je uit van de anatomie en de 

bloedstroomrichting. Maar toe ik Steiners kijk op de mens en de wereld 

hoorde, die vol spirituele inhoud was, merkte ik hoe weinig inhoudelijk ik 

werkte en hoe onbevredigend mijn opleiding in massage en therapieën 

was geweest. Ik wilde graag aan het werk vanuit die inspirerende 

inhouden en vroeg Steiner hoe ik dat zou kunnen doen. Zijn antwoord 

was simpel: “Word dan arts.” Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. 

We hebben het over 1905. Op de universiteiten in Duitsland mochten 

vrouwen nog geen medicijnen studeren. Maar in Zwitserland wel. Dus 

schreef ik me in Zürich in. Vijf jaar later was ik gediplomeerd arts. Na 

praktijkervaring in ziekenhuizen, een kinderkliniek en verschillende 

privéklinieken, vooral in Zürich, zette ik zelf een kliniek op in Arlesheim. 

Dat was vlakbij Dornach, waar Steiner zijn Goetheanum gebouwd had. 

Ik vroeg artsen uit Stuttgart, die ook vanuit Steiners inspiratie wilden 

werken, om samen met mij die kliniek op te zetten. Maar ja, ik was 

vrouw, er was geen geld en de toekomst van de kliniek was onzeker. 

Dus de heren deden dat niet.” 

 

Maar u wel? 

“Natuurlijk! Weet je, ik zag het als een soort startup. Zo noemen jullie 

dat toch? En bij een startup hoort crowdfunding, dus dat deed ik ook. Ik 

gaf obligaties uit, stuurde een prospectus naar tevreden cliënten en naar 

kennissen en vrienden in Nederland. Binnen de kortste keren had ik 

voldoende geld bij elkaar om een geschikt pand te kopen en te laten 

verbouwen. Gelukkig kon ik een aantal jonge artsen, meest vrouwen, 
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interesseren om met mij te beginnen en zo draaide de kliniek al spoedig 

op volle toeren. Het werd het begin van een later behoorlijk groeiende 

beweging met tal van klinieken en instituten voor kinderen met een 

verstandelijke handicap. We zaten in Engeland, Nederland, Duitsland, 

Frankrijk, Zwitserland. Er kwamen steeds meer antroposofische artsen, 

tot in de Verenigde Staten toe. En bij een kliniek hoorde natuurlijk een 

laboratorium waar geneesmiddelen konden worden bereid. Samen met 

Oskar Schmiedel, een Oostenrijkse apotheker die al met Steiner's 

aanwijzingen werkte, hebben wij dat ook opgezet. Dat laboratorium was 

het begin van Weleda.” 

 

Waren er dan geen geneesmiddelen, in het begin van de vorige 

eeuw? 

“Zeker wel, maar ik wilde werken vanuit Steiner's gezichtspunten, weet 

je nog? Ik vroeg hem vanuit Zürich herhaaldelijk om raad bij de 

behandeling van bepaalde patiënten. Soms stelde ik ook vragen over 

geneesmiddelen, of over toevoegingen bij badtherapieën. Zijn 

aanwijzingen hielpen ons, zeker bij het uitdenken en bereiden van de 

geneesmiddelen. Zo gaf Rudolf bijvoorbeeld een globale aanwijzing 

voor het gebruik van de maretak bij patiënten met kanker. We zijn dat 

gaan uitzoeken en ontdekten dat maretak wonderwel werkte bij 

bepaalde patiënten. Samen met Oskar Schmiedel verfijnden we de 

receptuur van het preparaat. Toen ik de kliniek in Arlesheim opende in 

1921, werd de samenwerking met Rudolf Steiner alleen maar krachtiger. 

Hij woonde spreekuren bij, gaf raad bij therapieën, besprak met mij het 

ziektebeeld van patiënten en bezocht hen aan bed. Hij nam het zo 

serieus, dat hij me talloze keren meevroeg op voordrachtsreizen, vooral 

als die ook over 'de nieuwe antroposofische geneeskunde' gingen. Ik 

vertelde dan vanuit mijn praktijk. Op een van die reizen sprak Steiner 

over de oude mysteriecultuur. Toen vroeg ik hem: Waarom staat in de 

geneeskunde het mysterieprincipe niet meer op de voorgrond? Ik zou 

graag een geneeskunde hebben zoals die bestond in de tijd van de 

mysteriecultuur.”   

 

Euh...mysteriecultuur? 

“Ja, vroeger bijvoorbeeld in het oude Griekenland, waren er centra waar 
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mensen opgeleid werden en ingewijd. Je kunt het zien als de 

universiteiten van de Oudheid. Plekken waar mensen aan zichzelf 

werkten. Ze leerden over mens en natuur, over mens en godenwereld 

en over zichzelf. Zo verwierven zij vermogens die voor de cultuur van 

dat moment van belang waren. Als ze 'klaar' waren, werden ze vaak 

priester, leraar en dokter tegelijk. Daarover ging mijn vraag: kon Steiner 

niet een moderne, nieuwe scholingsweg ontwikkelen vanuit zijn 

spirituele inhouden? Dit was kennelijk de vraag waarop hij had gewacht. 

We bouwden de antroposofische geneeskunde inhoudelijk verder uit. 

Grondprincipe: we zetten ons niet af tegen de reguliere geneeskunde, 

integendeel. Het gaat om een uitbreiding van wat er al was. Verder gaat 

het om de menskunde: elk mens heeft diverse 'wezensdelen': lichaam, 

ziel, geest. Wat zegt een ziekte over jou vitaliteitselement? En hoe 

speelt jou ziel mee? Wat kunnen we misschien verwerven als we een 

ziekte doormaken? Voor onszelf? Een arts zou dus kennis moeten 

hebben van de minerale wereld, de planten- en dierenwereld én hoe de 

sterren daarop invloed hebben. Mensen maken immers deel uit van 

aarde en kosmos! Daarnaast is iedere patiënt ook nog een individu, 

verschillend van alle andere mensen. Elk mens heeft een unieke 

biografie en een eigen lot. Al deze elementen zouden in de diagnose 

hun rol moeten spelen. Juist door zijn kennis van de mineralen, planten 

en dieren is de arts in staat om het juiste geneesmiddel uit deze 

aarderijken aan te wijzen. Zoals ieder mens de wil tot genezen zou 

moeten hebben, zo heeft de arts de moed tot genezen nodig. Dus we 

ontwikkelden een integratieve kijk op gezondheid. Op ons functioneren 

als wezenlijk en bewust deel van een véél groter geheel. Holistisch 

noemen jullie dat nu. Wat was ik blij met mijn kinder- en jeugdjaren in 

Indië. Ik had geleerd om me in te leven in andere mensen en culturen. 

En ik had het voorrecht geworteld te zijn in een rijke natuur!” 

 

De theepot is leeg en de tijd is op, zie ik. 

“Oh, nou dan nog één ding. De antroposofische geneeskunde kan 

alleen bestaan bij de gratie van wat Rudolf Steiner ons heeft gebracht. 

Daar ging het me om. De rest deed er eigenlijk niet zo toe.” 

 

 



 

10 

Nieuw gezichtspunt  

 nr. 69. Behandeling met Viscum of Maretak 

Aanvullende therapie voor kankerpatiënten 

Casper Post Uiterweer 

 

Bij een ernstige ziekte, zoals kanker, ben 

je erg afhankelijk van de informatie die je 

krijgt en de alternatieve behandelingen 

die worden aangeraden. Het valt het niet 

mee om daarbij een eigen richting vast 

te houden of in te brengen. 

Deze brochure is bedoeld om patiënten, 

hun naasten en hun behandelaars te 

informeren over de mogelijkheid om een 

behandeling met Viscum of Maretak te 

ondergaan naast alle andere 

behandelingen die worden aangeraden. 

Deze behandeling, die voortkomt uit de 

antroposofische geneeskunst, zal de gezondmakende krachten in het 

lichaam ondersteunen en kan samen met andere noodzakelijke 

behandelingen worden toegepast. 
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CORONA, GRIEP, PANDEMIE EN DE ANGST 
HIERVOOR. 

Wat kunnen we zelf doen? 
 

Tekst: Sophia-Janet Aleemi – Antroposofie 

Vandaag – jaargang 51 nr 201 

 

Op het moment waarop hier in ons land de zon 

helder stralend het sterrenveld van de schutter 

doorliep en zich daarbij tooide met een 

onzichtbare kroon van schuttersterren -het was 

midden in de kersttijd- bereikte ons vanuit 

China het nieuws over een merkwaardige 

nieuwe en zware longziekte, een longontsteking 

van de ergste soort. 

 

Tijdens de periode van carnaval begon deze 

nieuwe ziekte zich ook hier te verspreiden. Carnaval, vaak uitbundig 

gevierd, is de opmaat voor de vasten die voorbereidt op Pasen. Op vele 

plaatsen wordt die gekenmerkt door de meest uiteenlopende vormen 

van onthouding. Na carnaval begint de trapsgewijze voorbereiding op 

Pasen. Vier weken voor Pasen begint de eigenlijke passietijd. Dit is een 

bijzondere tijd, niettegenstaande ontwakende lentestemmingen in de 

natuur, door vele mensen als moeilijk wordt ervaren en misschien net 

daarom aanzet tot een bijzondere vorm van 'meditatief stilstaan' 

(innerhalten). Vele mensen voelen zich eenzaam, verlaten, leeg en 

vreugdeloos. Dit jaar beleven we, parallel met die merkpalen in de 

kalender die ons leven in zekere zin structureren, hoe een dramatisch 

gebeuren in ons leven binnendringt. Bij het begin van de passietijd 

werden we tot isolatie verplicht, eerst tot Pasen, maar in werkelijkheid 

voor onafzienbaar lange tijd. Dat kon je vermoeden, als je dat wilde. 

 

Sinds ik dit essay schreef, in maart/april 2020, bestond er nog maar één 

thema. Zoals geen ander beheerste en beheerst het ons allemaal. Geen 

enkele ontmoeting, geen enkel gesprek zonder corona. Corona is de 
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nieuwe heerseres, alsof een naam tot programma wordt. Er bestaat 

geen domein van het leven dat niet door haar wordt beheerst. De 

meesten onder ons zijn echter gezond en zullen het hopelijk ook blijven. 

Reden genoeg om dankbaar te zijn en om ons op het wezenlijke te 

bezinnen. Onze medemensen beschermen, ontzien en ondersteunen, 

zonder dat we daarvoor een extra aansporing nodig hebben, zou 

eigenlijk even vanzelfsprekend moeten zijn als een gewetensvolle 

handhygiëne en afstand houden. Omdat dit klaarblijkelijk veel te weinig 

beoefend wordt en de verantwoordelijken schrik hebben dat ze niet 

kunnen garanderen dat alle zieken de nodige zorg krijgen, hebben de 

regeringen maatregelen uitgevaardigd. 

 

Kenmerkend is dat daarvoor in onze taal geen woorden zijn, waardoor 

men uit het Engels begrippen ontleend heeft: social distancing, lock-

down, shutdown. In Frankrijk zegt men le confinement, wat zoveel 

betekent als 'opsluiten', 'arrest', 'eenzame gevangenschap'. Erge 

woorden die men door Engelse aanduidingen onschuldiger doet 

voorkomen. Nu laat niemand zich graag opsluiten , maar als er nu 

eenmaal niets aan te doen is, dan zit er niets anders op dan de 

opgelegde tijd van sociale isolatie, van vrijwillige of onvrijwillige 

quarantaine, als een geschenk te beschouwen en om ons te bezinnen 

over ons mens-zijn met zijn gaven en opgaven. Daarvoor is het echter 

niet genoeg te weten dat wij mensen geestelijke wezens zijn. We 

moeten dit 'geestelijke aandeel' ook in onszelf verzorgen: dagelijks, 

regelmatig en met wakkere aandacht, niettegenstaande alle 

weerstanden. Alleen dan kan het geestelijke in ons gedijen en ons 

ondersteunen. 

 

De mens leeft als psychisch-geestelijk wezen met vragen. Hij wil 

zichzelf en de wereld beter begrijpen, op de eerste plaats 

natuurwetenschappelijk, maar niet uitsluitend. Hij hunkert naar geestelijk 

inzicht, want alleen dat kan hem kracht, rust en innerlijke vrede geven. 

Dat verruimt de ziel en beschermt haar tegen angst en dwaasheid. Al 

wekenlang zijn alle media doordrongen van angstaanjagende 

nieuwsberichten over het covid-19-virus en zijn wereldwijde medische, 

sociale en economische gevolgen. Die gaan ons allemaal aan of ze 
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zullen ons weldra aangaan en ons zeker ook gevoelig storen. We zullen 

inboeten aan economische bestaanszekerheid en ook culturele waarden 

zijn in gevaar. Sommigen zullen misschien besmet worden of uit angst 

voor een mogelijke besmetting medisch belangrijke behandelingen 

uitstellen en uiteindelijk op een andere manier ziek worden. Door de 

verplichte sociale isolatie of door afstand uit angst worden we allemaal 

beroofd van het diepst menselijke element van de gemeenschap, dat 

onontbeerlijk is voor onze persoonlijke ontwikkeling alsook voor onze 

individuele gezondheid. 

 

Je moet je aan deze stortvloed van negatieve informatie al actief 

onttrekken als je niet overstelpt wilt worden. Als tegenreactie worden 

alle mogelijke goed gemeende theorieën verbreid die ons echter ook 

niet verder brengen en die eigenlijk alleen tijdverspilling zijn. 

Uitgerekend die kostbare tijd die we net cadeau gekregen hebben, is de 

adempauze die we het best zouden gebruiken om geestelijke gedachten 

op te nemen. Er is een voordracht van Rudolf Steiner hierover die aan 

het denken zet. Rudolf Steiner heeft voor veel levensgebieden nuttige 

verklaringen gegeven en stimulansen om die te verbeteren. De 

waarheid ervan werd in de loop van de tijd duidelijk. In de genoemde 

voordracht van 9 mei 1914 spreekt Steiner voor de leden van de 

Theosofische Vereniging van Kassel over het neerdalen van de 

geestelijke wereld in de fysieke wereld en om dit te illustreren beschrijft 

hij het fenomeen van de epidemie in de wereld (GA261). Waarom dit 

voorbeeld? Steiner wilde daarmee klaarblijkelijk aantonen hoe dit thema 

alle mensen aanbelangt. Misschien wist hij reeds dat een epidemie van 

de grootste omvang op komst was, de wereldwijd om zich heen 

grijpende Spaanse griep van 1918-1919 en wilde hij de mensen daartoe 

hulp aanbieden vanuit geestelijk standpunt. 

 

De mens als burger van twee werelden. 

Als Rudolf Steiner over de mens spreekt, dan bedoelt hij altijd de mens 

als geestelijk wezen en beschrijft hij hem meestal inleidend in waak- en 

slaaptoestand. Zo kan je het best aantonen hoe de mens een burger is 

van twee werelden, van de aardse en de hemels-geestelijke wereld. 

Wat op alle gebieden verbindend werkt, is de ziel. Overdag verbinden 
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we ons met onze omgeving via onze ziel, door te denken, te voelen en 

te handelen. 's Nachts verbinden we ons met de geestelijke wereld. Aan 

die laatste hebben we evenwel geen herinnering, omdat we slapen. 

“Zoete slaap! Je komt als puur geluk, onuitgenodigd, heel gewillig. Je 

maakt de strenge gedachten los, mengt alle beelden van vreugde en 

pijn...” Wat gebeurt er met onze ziel tijdens de slaap? Rudolf Steiner 

licht dit toe vanuit zijn helderziende kennis van de geestelijke wereld. 

Geestelijk gezien maakt de ziel, maken het ik en het astraallichaam zich 

van de mens los, zoals de zon 's avonds afscheid van ons neemt. Ze 

worden opgenomen in de sfeer van het geestelijke leven. En zoals de 

zon 's nachts elders op aarde schijnt, zo beschijnen ook het ik en het 

astraallichaam vanuit de geestelijke wereld die organen van het lichaam 

die niet direct bloed en zenuwstelsel zijn. Op die manier wordt ons 

fysiek lichaam door de geestelijke sfeer gezonder en krachtiger. Wat 

overdag afgebouwd wordt, wordt 's nachts geregenereerd. Dat resultaat 

kan iedereen bij zichzelf waarnemen. In die zin is slaap een echt 

geneesmiddel. Nu is gezonde slaap al lang geen vanzelfsprekendheid 

meer. Wie verlangt er niet naar om onder te duiken en verfrist en 

vernieuwd wakker te worden? Maar dat lukt in onze tijd amper nog 

vanzelf. Je moet al allerhande dingen doen om een gezonde slaap te 

krijgen. Wie hiervoor impulsen zoekt, vindt veel belangrijke 

gezichtspunten om in de uiterlijke omgeving gunstige voorwaarden te 

scheppen, wat vaak niet zo eenvoudig is: voldoende beweging, 

regelmaat, frisse lucht, aangepaste voeding, een stille en donkere 

slaapkamer, geen straling, een koele temperatuur, en aangename 

omgeving enz. Dat is de ene kant. Psychisch heeft een gezonde slaap 

nood aan heel andere goede voorwaarden. Gepieker verhindert ons om 

onder te duiken in de nachtelijke wereld. Dat weten we maar al te goed. 

De Duitse schrijver Heinrich Heine, die overigens lange tijd in het door 

cholera geteisterde Parijs als correspondent voor een Duitse krant heeft 

gewerkt, formuleert dat vanuit een gegeven aanleiding heel spits: “Denk 

ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht.” 

(Als ik 's nachts aan Duitsland denk, kan ik niet meer slapen.) 

Aan het geestelijke aspect van de slaap wordt meestal geen aandacht 

besteed. Maar het zal duidelijk worden dat dit aspect heel belangrijk is. 

“Schlummer und Schlaf, zwei Brüder, zum Dienste der Götter berufen...” 



 

15 

(Sluimer en slaap, twee broers, tot dienst aan de goden geroepen... – 

Goethe, Die Geschwister). Vanuit zijn geestelijke waarneming toont 

Steiner aan hoezeer het erop aankomt op welke manier de zon van het 

ik en het astraallichaam 's nachts vanuit de geestelijke wereld op het 

fysieke lichaam kan schijnen. Beladen met alles wat we overdag 

opnemen en hoe we het geestelijk verwerken, laten we elke nacht ons 

astraallichaam en ik opstijgen naar de geestelijke wereld. Maar daar 

slaapt de ziel geenszins. Ze neemt daar veeleer een nachtelijke 

'zonnetaak' op zich, waarbij ze vanuit de sfeer van de geestelijke wereld 

op onze lichaamsorganisatie afstraalt. In dit proces hebben dan onze 

eigen psychisch-geestelijke aangelegenheden van het dagelijks leven 

een weerslag op ons. Op die manier zou elke mens zelf 

verantwoordelijk zijn voor het effect dat de ziel heeft op zijn lichamelijke 

organisatie. 

 

Ziel als element voor communicatie en virussen. 

Onze ziel is zonder meer het instrument waarmee we communiceren. 

Dus het is ook niet verwonderlijk dat Rudolf Steiner een geestelijke 

samenhang ziet tussen ons zielenleven en 'bacillen en soortgelijke 

wezens'. Over virussen spreekt hij nog niet. Die werden weliswaar reeds 

als kleinste ziekteverwekkers erkend, maar pas vanaf 1930 geleidelijk 

ook verklaard. Steiner benadrukt dat virussen (laten we gemakshalve 

van virussen spreken) als ziekteverwekkers niet alleen een fysieke 

voedingsbodem, dus gastheercellen nodig hebben, zoals elke parasiet, 

maar in zekere zin ook een psychische. Deze aanzet is volkomen nieuw 

en tot op heden irriterend. Je verbindt 'psychische oorzaken' maar al te 

gemakkelijk met psychische situaties die psychotherapeutische 

behandeling nodig hebben, met fout gedrag of, in het slechtste geval, 

met morele oordelen en schuldvragen. Maar, dat bedoelt Steiner niet. 

Zijn definitie van ziel is veel ruimer. Daarom richt hij zich altijd op de 

beide toestanden van de ziel, de waak- en slaaptoestand als hij over de 

ziel spreekt. Virussen, dat weet tegenwoordig iedereen, zijn altijd en 

overal aanwezig. Daarom worden de mensen nog lang niet voortdurend 

ziek. De situatie verandert pas als virussen in grote aantallen optreden 

en het wordt nog erger als ze te maken krijgen met een verzwakt 

menselijk organisme. Het is bekend dat ze in de winter het 
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gemakkelijkst ravages kunnen aanrichten, als het buiten koud, vochtig 

en donker is. In die periode voelen we ons ook psychisch minder goed. 

De virussen kunnen net dan tamelijk makkelijk toeslaan. Virussen 

muteren soms zeer snel en zijn onberekenbaar. Vanzelf muteren 

virussen niet! Ze hebben altijd een gast nodig en dat is de reden 

waarom hygiëne en bescherming tegen infectie zo belangrijk zijn. Bij 

stralende zonneschijn hebben virussen veel minder kans om te 

overleven, vooral bij levenslustige mensen met een warm hart. 

 

Wat bedoelt Rudolf Steiner als hij spreekt over een psychische 

voedingsbodem voor virussen? De ziel van de mens is voor hem de 

grote bemiddelaar tussen het fysieke lichaam op aarde en de geest, die 

op aarde weliswaar verbonden is met het fysieke lichaam, maar die ook 

tot in de geestelijke wereld reikt. Daarom krijgt ze een heel bijzondere 

rol toebedeeld. Als de mens -dixit Steiner- in zijn ziel materialistisch 

gezond is, als hij al het spirituele afwijst, dan heeft dat een invloed op 

zijn nachtelijk regeneratievermogen, want dan wordt zij een 

voedingsbodem voor virussen. Wie aandacht heeft voor zijn 

gezondheid, zou er dus alles aan moeten doen om zijn persoonlijk 

materialisme te overwinnen. Dat zou echter alleen dan functioneren, als 

in de geestelijke wereld dezelfde wetten zouden heersen als in de 

fysieke. Wij leven in de fysieke wereld inderdaad als geïsoleerde 

individu's, terwijl we in de geestelijke wereld niet geïsoleerd zijn, maar in 

gemeenschap leven. In die zin is het voor alle mensen nuttig dat de 

individuele mens zijn leven spiritueel inricht. Zoals lachen als uiting van 

de psyche aanstekelijk werkt op onze wakkere medemensen, wat 

intussen ook wetenschappelijk bewezen is, zo verspreiden zich in de 

geestelijke wereld ook de psychische inhouden die we daar naar binnen 

dragen. Alles wat we met onze ziel als communicatief instrument naar 

de geestelijke wereld dragen, betreft niet alleen onszelf en heeft niet 

alleen op ons een weerslag, maar het wordt daar gedeeld, zowel het 

bevorderlijke als het remmende. In deze 'diagnose' ligt reeds een eerste 

aanzet tot 'therapie'. 

 

Angst is ziekmakend. 

De dagelijkse aangelegenheden die we mee in de slaap nemen, zien er 
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in gezonde tijden natuurlijk anders uit dan in tijden van een epidemie. 

Vooral als er een plaag woedt, is er nog een tweede factor die een 

goede psychische voedingsbodem schept voor virussen: de 

angstaanjagende beelden van de epidemie. Bij een epidemie of een 

pandemie zoals we ze nu meemaken, verbreiden de schrikbeelden over 

de ziekte zich nog sneller dan het virus zelf. Om te beginnen zijn dat 

geen reële beelden die we met eigen ogen gezien hebben, maar 

scenario's die gevoed worden door bepaalde informatie die we als 

bedreigend ervaren en die in ons hoofd ontstaan of die films ons tonen. 

Ze zijn des te schokkender op een moment dat je dreigt je economische 

basis te verliezen of zelfs als je alleen maar denkt dat het zou kunnen 

gebeuren. In zo'n situatie is het alleen maar natuurlijk dat persoonlijke 

angst ontstaat die zich daarna vermengt met innerlijke beelden. De ziel 

vergeet niets. We dragen 's nachts alles de geestelijke wereld binnen 

waar het zich dan verder verspreidt. De coronacrisis heeft de mensen 

wereldwijd in onzekerheid gebracht. Voor velen bestaat er niets meer 

waaraan ze zich kunnen vasthouden. En toch klampen we ons vast aan 

de hoop op betere tijden en geven we ons over aan illusies. Als we ons 

niet eenvoudig willen overleveren aan de verwarring, de wanhoop en 

het lijden dat in deze crisis ontstaat, is het zinvol om te vragen welke 

geestelijke mechanismen achter deze virussen schuilgaan. Hier helpt de 

verklaring van Rudolf Steiner ons verder die hij op 9 mei 1914 in Kassel 

en enkele dagen voordien in Bazel (5 mei 1914) gegeven heeft, niet 

alleen voor artsen, maar voor een gemengd publiek. Hij legt uit dat de 

virussen een ahrimanische oorsprong hebben en dat ze de mensen 

schaden. Hij noemt ze “de ahrimanische vijanden van de mens”. Dit zijn 

vernietigende krachten die een gezonde ontwikkeling van de mens 

verhinderen. Karakteristiek voor alle ahrimanische krachten is dat ze 

fundamenteel altijd door angst worden versterkt. Dat geldt ook hier. 

 

 

Beelden vormen de ziel. 

Wat gebeurt er 's nachts? Als schrikbeelden meegenomen worden in de 

slaap en dan ook nog eens doordrongen zijn van persoonlijke vrees of 

angst, dan vormen wij daarmee onze ziel (ons communicatie orgaan) 

zo, dat ze 's nachts het werktuig wordt voor ahrimanische vijanden die 
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het destructieve leven van bacillen of virussen bevorderen. De ziel moet 

dan hun vernietigende kracht tijdens de slaap in de overige lichaams-

organisatie laten 'binnenstralen' en beschadigt ze daarmee. Het fysieke 

lichaam, dat ze eigenlijk zou moeten regenereren, wordt ziek. 

Bij een epidemie of een pandemie is iedereen uit de gemeenschap 

betrokken, om het even welke gezindheid hij heeft. In zover is het altijd 

ook nog een karmische vraag of je ziek wordt of niet. De grote dichter 

Christian Morgenstern, die zoals bekend lid van de Theosofische 

Vereniging was en ter wiens nagedachtenis de voordracht van 9 mei in 

Kassel gehouden werd, was immers een uitermate spiritueel mens. 

Toch was het zijn persoonlijk lot om tuberculose te krijgen. 

Alles samen zijn er dus meerdere voorwaarden om een virusziekte op te 

lopen. 1. Er is een psychische voedingsbodem nodig. 2. opdat het virus 

een fysieke voedingsbodem, een gastheer zou vinden. De psychische 

voedingsbodem wordt door een materialistische ingesteldheid en door 

angstaanjagende beelden in zekere zin al 's nachts geschapen als een 

psychische besmetting.  3. Bovendien speelt het persoonlijke lot een rol. 

Alle verschrikkelijke en angstaanjagende en lelijke inhouden die we 

overdag opnemen, hebben een destructieve uitwerking op onze ziel. Dit 

vermeldde Steiner niet expliciet, maar wel impliciet. 

 

Wat kunnen we zelf doen? 

Een pandemie treft weliswaar niet iedereen, maar ze gaat ons wel allen 

aan. Iedereen moet het zijne bijdragen om de crisis te overwinnen, dat 

zijn eisen die het lot individueel stelt. Als je concreet iets wilt 

ondernemen tegen het coronavirus, moet je met de psychische 

voorwaarden en hun werkingsmechanismen beginnen. Tegen de 

schrikbeelden en de angst is het allerbeste middel: zelf actief worden en 

onze medemensen helpen. Vooral zieke en verzwakte medemensen 

helpen. Deze groep heeft als geneesmiddel “liefdevolle toewijding” 

nodig. Aandachtige, liefdevolle omgang met elkaar doet niet alleen 

onszelf goed maar ook de gemeenschap. Dit verbetert ook onze slaap 

en versterkt onze ziel bij haar nachtelijke zonne-arbeid, zodat ze niet 

meer overgeleverd is aan de mensvijandige ahrimanische krachten en 

ze die niet meer moet dienen. 
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Zonder Krimi gaat Mimi niet naar bed. 

We kunnen de pauze van de coronacrisis als een geschenk 

beschouwen en ze als aanleiding nemen om heel fundamenteel over 

een aantal levensgewoonten na te denken: welke beelden laat ik 

overdag toe in mijn ziel? Hoeveel angstaanjagende nieuwsberichten 

neem ik op via de media? Hoeveel onzin? Hoe reageer ik daarop? Aan 

hoeveel lelijks besteed ik aandacht? Hoe gedraag ik me tegenover mijn 

medemensen? Welke films bekijk ik overdag of 's avonds? Wat lees ik 

voor ik inslaap? Hoe draag ik zorg voor het schone, het ware en het 

goede? Hoe zet ik me in om de geestelijke wereld te begrijpen? 

Waaraan geef ik een andere richting zodat het geestelijke levendig 

blijft?  We konden dit op één van de avonden tijdens de corona-paastijd 

zoals in een spiegel aan de sterrenhemel aflezen. Venus, die dit jaar zo 

helder straalde, verscheen boven een fijne maansikkel en herinnerde 

ons aan het volgende: “O mens, vorm je eigen ziel. Bewonder met 

zachtheid en liefde de schoonheid van de hele wereld.” (Rudolf Steiner) 

Nadenken over zulke kwesties zal ertoe bijdragen dat we veranderen en 

op die manier gesterkt uit de huidige crisis tevoorschijn komen. Het zal 

er ook toe bijdragen om onze wereld warmer en levenswaardiger te 

maken. De geestelijke wereld zal ons daarbij niet alleen laten. 

 

Dit essay verscheen in 'Ein 

Nachrichtenblatt' nr.9 van 10 mei 2020 en 

werd voor de publicatie in 'Antroposofie 

Vandaag' nog bewerkt. Sophia-Janet Aleemi 

is gepromoveerd in cultuurwetenschappen.  

 

 

 

 

Sedert meer dan 35 jaar houdt ze zich met 

de kathedraal van Chartres bezig. Het 

zwaartepunt van haar onderzoekingen zijn 

de glasramen van de kathedraal. Daarnaast 

is zij als schilder actief. 
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ZIEKTES – EPIDEMIEËN – PREVENTIE 
 

Uitgeverij Pentagon / Amsterdam 2020 

Een verzameling fragmenten van voordrachten door Rudolf Steiner 

 

Verspreid over het hele werk van Steiner kun je boeiende gezichtspunten 

over gezondheid en ziekte tegenkomen. Speciaal 

over ziektes die epidemisch karakter hebben, 

vind je unieke opvattingen door zijn hele oeuvre 

heen. Steiner beperkt zich ook hier niet tot de 

grenzen van geboorte en dood. Door in verder 

weg liggende tijden te kijken kunnen onze 

inzichten in vragen omtrent epidemieën en 

bijvoorbeeld vaccinatie worden verdiept. Het 

boekje streeft ernaar materiaal te leveren voor 

een helderder beeldvorming rond vraagstukken 

als epidemieën, besmetting en inenting. 

Samenvatting: Henk Mesuere 
 

De mens is in zekere zin ofwel bestand en gevrijwaard tegen invloeden 

van ziekteverwekkers, of niet. Hij is het niet als hij zich door een 

onverstandige leefwijze van zijn weerstandsvermogen heeft beroofd. In 

onze tijd heerst er angst voor bacteriën en virussen! De moderne tijd 

heeft het geloof in de geestelijke wereld verloren, zij gelooft alleen in het 

materiële, zij vreest dus materiële wezens, ook al zijn die nog zo klein... 

In het bijzonder moet men zich echter hoeden, in een bepaald tijdperk 

zich te verlaten op wat juist in dat tijdperk als autoriteit optreedt. Zolang 

men geen spiritueel inzicht heeft kan men zich daarin enorm vergissen. 

Dat is vooral het geval op een bepaald gebied van de mensheidscultuur, 

op het gebied van de materialistische geneeskunde, wat we zien dat 

juist datgene toonaangevend is wat autoriteit heeft, en daar meer en 

meer aanspraak wil maken, en waar dat zal resulteren in iets wat veel 

verschrikkelijker en angstaanjagender is dan de een of andere 

autoriteits-heerschappij in de zo vaak aangeklaagde middeleeuwen. We 

zitten daar nu al middenin en het zal steeds sterker en sterker worden. 

De tegenwoordige virus-spoken zijn te klein, te onbenullige spoken om 
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de angst te motiveren, die nog in een beginstadium is, en die 

veroorzaakt dat de mensen juist hier op een gezondheidsgebied 

terechtkomen in een autoriteitsgeloof dat verschrikkelijk is. 

 

Virussen kunnen alleen gevaarlijk worden wanneer ze verzorgd worden. 

Ze worden het meest intensief verzorgd wanneer de mens in 

slaaptoestand niets anders dan een materialistische gezindheid 

meeneemt.  De angst voor epidemieën is de beste voedingsbodem voor 

de virussen. 

Wanneer men zichzelf niets anders voor de geest kan halen dan angst 

voor de ziektes die zich rondom afspelen in een epidemische 

ziektehaard en 's nachts inslaapt met angstgedachten, dan ontstaan in 

de ziel de onbewuste nabeelden, imaginaties die van angst doortrokken 

zijn. Dat is een zeer goed middel om bacillen te kweken en te 

verzorgen. Kan men deze angst verkleinen door actieve liefde, 

bijvoorbeeld doordat men door het praktisch verplegen van de zieken 

enigszins kan vergeten dat men aangestoken kan worden, dan 

vermindert men beslist ook de groeikrachten van de virussen. 

 

Spirituele gedachten zijn van doorslaggevende betekenis! De mens 

moet voorstellingen krijgen waardoor hij van het materialisme weggeleid 

wordt en tot handelende liefde vanuit de geest zou kunnen worden 

opgespoord. Meer en meer moet zich het weten verbreiden dat de 

geestelijke wereld ook voor ons fysieke leven absoluut niet zonder 

betekenis is, dat ze voor de fysieke wereld haar ter zake doende 

betekenis heeft omdat wij inderdaad, van inslapen tot ontwaken, in de 

geestelijke wereld zijn en van daaruit werkzaam blijven voor het fysieke 

lichaam. Men zal er aan moeten wennen dat datgene wat men direct als 

geneeskracht van de geesteswetenschap moet beschouwen, door de 

menselijke gemeenschap moet werken. 

 

Parasitaire wezens zijn scheppingen van Ahriman. Wat is dat eigenlijk, 

de wereld van virussen? Voor het menselijk leven is het echt wezenlijk 

om daarover iets te weten. Wanneer we zien wat de aarde vol 

schoonheid toont aan onze zintuigen, dan hebben we te maken met 

wezens van de zich verder ontwikkelende Godheid. Op het ogenblik 
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echter dat we te maken hebben met die wezens die de plek van hun 

werkzaamheid in andere levende wezens, die in het dierlijke of het 

menselijk lichaam huizen en daar schade aanbrengen, hebben we ook 

te maken met scheppingen van geestelijke wezens, maar dan wel 

scheppingen van Ahriman. 

 

R. Steiner gebruikte het concept van Ahriman om een van de twee 

extreme krachten te noemen die de mensheid wegtrekken van de 

centrerende invloed van Christus. Steiner associeerde Ahriman, de 

lagere geest, met materialisme, wetenschap, erfelijkheid, objectiviteit en 

zielverharding. Hij dacht dat het hedendaagse christendom onderhevig 

was aan Ahrimanische invloed, omdat het neigde naar materialistische 

interpretaties.Steiner voorspelde dat Ahriman, als een bovenzinnelijk 

wezen, enige tijd na ons huidige aardse bestaan zou incarneren in een 

aardse vorm. 

We bekijken de aanwezigheid van dergelijke wezens in onze wereld op 

de juiste wijze  als we inzien dat al deze wezens samenhangen met 

geestelijke feiten, met de relaties van de mens met Ahriman. Deze 

relaties worden tot stand gebracht, zoals we weten, door 

materialistische gezindheid of puur egoïstische angsttoestanden. En, we 

beschouwen de situatie waarin dergelijke parasitaire wezens zich 

manifesteren in de wereld op de juiste manier als we zeggen: daar waar 

deze parasitaire wezens zich vertonen zijn ze een symptoom voor het 

ingrijpen van Ahriman in de wereld. 

 

Virussen zijn niet de oorzaak, maar de symptomen van de ziekte. Voor 

het ziek zijn heeft het geen andere betekenis dan hoogstens die van 

een herkenningsteken in die zin namelijk dat je kunt zeggen: als het om 

die of die ziektevorm gaat, dan is er in het menselijke organisme de 

gelegenheid dat deze of gene interessante kleine dier- of plantenvorm 

zich op een dergelijke ondergrond ontwikkelen, verder niets anders. Met 

de echte ziekte heeft deze ontwikkeling van de kleine fauna en kleine 

flora in zeer geringe mate te maken, hoogstens in indirecte zin. 

 

We moeten onze aandacht richten op de voedingsbodem, niet op de 

virussen. De abnormale verhouding van slapen en waken bij de mens 
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heeft verstrekkende gevolgen voor epidemieën en voor de aanleg van 

epidemische ziektes. De fixatie op de virussen leidt af van de primaire 

ziekteoorzaken.  In de moderne tijd is het meer en meer tendens 

geworden om van de eigenlijke diepere oorzaken af te zien en de 

dingen te bekijken die zich aan de oppervlakte afspelen. Schrijft men nu 

alles toe aan de werkzaamheid van de virussen, dan richt men de 

aandacht inderdaad uitsluitend op wat die virussen doen. Men leidt 

daarbij de aandacht af van de eigenlijke oorsprong van het ziek worden. 

Want telkens wanneer in het organisme lagere organismen een 

geschikte bodem vinden voor hun ontwikkeling, dan is deze bodem al 

geschapen door de eigenlijke primaire oorzaken. Op dit gebied van de 

primaire oorzaken moet als eerste de aandacht worden gericht. Degene 

die genoodzaakt is door zijn inzicht erop te wijzen dat voor ziektes die 

gepaard gaan met virussen en bacteriën, er als primaire oorzaken 

diepere oorzaken voorhanden zijn dan het alleen maar optreden van die 

wezentjes, die beweert nog niet dat ze er niet zijn. Het is volstrekt 

anders te beweren dat de virussen er zijn en, dat ze optreden als gevolg 

van de ziekte dan de primaire oorzaak bij de virussen te zoeken. Men 

kan van een virussensoort veel leren voor wat er aan de hand is, omdat 

een bepaalde soort virussen steeds voorkomt onder invloed van 

bepaalde primaire oorzaken. 

 

Virussen zijn overal, maar, waar een ziektehaard is, voelen ze zich 

goed. We wisselen steeds af: bij het inademen met de levenslucht en bij 

het uitademen met de doodslucht. En ziet u, nu is het interessant te zien 

hoe dit leven en sterven bij de mens binnenkomt. Om dit te begrijpen 

wijs ik u erop dat in de hele natuur overal levende wezentjes 

voorkomen: bacteriën, virussen. Telkens wanneer we in de lucht lopen, 

vliegen er ontelbaar veel van die kleine wezentjes rond. Die wezentjes 

hebben de eigenschap dat ze zich enorm voortplanten. Nauwelijks is er 

ergens één of er kunnen, juist van die kleintjes, al miljoenen zijn, ze 

vermeerderen zich enorm. Daarop berusten immers de zogenaamde 

infectieziektes. Niet dat die kleine wezentjes de ziekte veroorzaken, 

maar wanneer iets in ons ziek is, dan voelen deze kleine levende 

wezentjes zich goed. Zoals de plant in de mest, zo voelen deze levende 

wezentjes zich goed in onze zieke organen. Ze verblijven daar graag. 
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Iemand die beweert dat van deze kleine wezentjes de ziektes afkomstig 

zijn, die bijvoorbeeld zegt: de griep komt door het griepvirus enz. die is 

natuurlijk net zo slim als iemand die zegt dat de regen door de 

kwakkende kikkers komt. Natuurlijk wanneer het regent kwaken de 

kikkers, omdat zij het merken, omdat ze immers in het water zitten dat 

door de regen in beweging is gebracht. Maar de kikkers brengen de 

regen niet. 

Evenmin brengen de virussen de griep. Ze zijn daar waar de griep is, 

net zoals de kikkers op een onverklaarbare wijze tevoorschijn komen 

wanneer het regent. Dus enerzijds mag je niet zeggen dat het 

onderzoek naar virussen geen zin heeft. Het heeft nut dat men weet dat 

de mens aan de ziekte blootgesteld is, zoals men weet dat de kikkers 

kwaken wanneer het regent. Men mag dus niet het kind met het 

badwater weggooien en zeggen dat het onderzoek naar virussen 

onnodig is. Maar men moet weten dat de virussen niet de ziekte 

veroorzaken. We moeten op zoek gaan naar de werkelijke oorzaken van 

ziekte. 

 

De kleine organismen hebben om te kunnen leven altijd een bepaalde 

omgeving nodig. Al de virussen moeten ergens leven waar ze 

beschermd zijn tegen de aarde. Dat betekent dat iets anders dan de 

aarde op hen inwerkt. In feite is het zo dat op al die organismen de 

maan inwerkt. Hoe wonderlijk het ook lijkt, toch is het zo dat de maan nu 

eens zo, dan weer anders op de aarde schijnt en verschillende 

werkingen heeft. De kleine organismen moeten beschermd zijn tegen de 

aarde opdat ze zich aan de kosmos, aan de grote wereld en 

hoofdzakelijk aan de invloed van de maan kunnen overgeven. 

 

Te veel eiwit maakt vatbaar voor besmettelijke ziektes. De mens loopt 

des te minder besmettingsgevaar voor ziektes (een bepaalde 

hoeveelheid moet hij wel hebben) naarmate hij minder overvloed aan 

eiwit tot zich neemt. Wie veel eiwit tot zich neemt krijgt gemakkelijker 

besmettelijke ziektes dan iemand die niet zo veel eiwit tot zich neemt. 

Geesteswetenschappelijk onderzoek leert ons ook dat iedere pijn, 

iedere dood die de mens aan het dier begaat, dat die allemaal 

terugkeren en weer opstaan, niet door reïncarnatie, maar omdat de 
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dieren pijn en leed werd aangedaan. Deze pijnen, dit lijden, deze dood 

(het zijn het zaad dat de mens heeft gezaaid) ze komen zo terug dat bij 

iedere pijn zijn tegenovergestelde gevoel gevoegd wordt in de toekomst.  

Om een concreet voorbeeld te geven: wanneer de Aardefase door de 

Jupiterfase zal zijn vervangen, dan zullen de dieren weliswaar niet in 

hun huidige vorm verschijnen, maar hun pijnen en leed zullen de 

gewaarwordingskrachten van de pijn opwekken. Ze zullen in de mens 

leven en zich in de mens belichamen als parasitaire dieren. Door de 

gewaarwordingen en gevoelens van deze mensen zal de vereffening 

voor hun pijnen ontstaan. Dat is de occulte waarheid die we objectief en 

onverbloemd kunnen uitspreken, ook al is dat voor de huidige mens niet 

aangenaam. De mens zal het ondergaan en het dier zal in een bepaald 

welbevinden, in een goed gevoel de vereffening voor zijn pijnen hebben. 

Dat gebeurt langzaam en geleidelijk ook al in de loop van het 

tegenwoordige aardeleven, hoe wonderlijk dat ook lijkt. 

Waarom worden de mensen gekweld door wezens die eigenlijk noch 

plant, noch dier zijn, maar tussen beiden in staan, die er genoegen in 

scheppen wanneer de mens lijdt, door virussen en dergelijke 

schepselen? Dit lot hebben zij zich in vroegere incarnaties geschapen 

doordat ze de dieren het lijden en de dood hebben aangedaan. Want 

het dierwezen, ook al verschijnt het niet in dezelfde vorm, ervaart de 

vereffening van de pijn in het lijden dat de mens moet ondergaan. Zo is 

alles wat aan lijden en pijn plaatsvindt, absoluut niet zonder gevolgen. 

Het is als een zaadje, waaruit dat voorkomt wat door pijn, leed en dood 

teweeggebracht is. Er kan geen leed, geen pijn, geen dood plaatsvinden 

zonder dat daardoor in de toekomst iets teweeg wordt gebracht. 

Men zoekt alleen de ziektekiemen in de virussen en weet niet hoe via de 

omweg van de ziel gezondheid en ziekte in het lichaam worden 

binnengebracht. Pas een met de geesteswetenschap vertrouwde 

mensheid zal weten welke betekenis de beeld-voorstellingen hebben die 

de mens in zich opneemt. 
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Pijn kun je bestrijden met je brein. 
 

Dokter Bart Morlion wil misverstanden over 

chronische pijn uit de wereld helpen. 

 

Uit: Zeno – 13 juni 2020 

 

 

Eén op de vier Belgen verbijt pijn die nooit 

meer weggaat. “Dat aanvaarden is essentieel 

om pijn te stillen”, zegt pijnarts Bart Morlion (UZ 

Leuven) die zelfs chilipepers inzet om te 

helpen. Als hoofd van het pijncentrum van 

Universitaire Ziekenhuizen Leuven behandelt hij mensen die lijden aan 

chronische pijn die langer dan drie maanden aanhoudt. Gemiddeld 

zitten zij al zeven jaar met hun pijn en ondergingen al vele 

behandelingen. Meestal kunnen mensen verder met ondersteunende 

middels en inzicht over hun zwakke plek. Wij zien diegenen bij wie niets 

lijkt te werken. Morlion zorgde er als pijnpionier mee voor dat er nu 35 

gespecialiseerde pijncentra zijn in ons land. Toen hij begon waren dat er 

nul.  Sommigen van zijn patiënten zijn zo wan-hopig dat ze zelfmoord 

overwegen. En sowieso kan hij chronische pijn meestal niet genezen. 

Daarom houdt hij niet van de term 'pijngenees-kunde'. Dat schept 

verkeerde verwachtingen. Pijnbestrijding is juister. Wij helpen de pijn 

minder heftig te maken en beter te leven met pijn. 

 

Geregeld lopen patiënten kwaad weg. Er is veel verdriet en ook woede, 

frustratie, verwijten, als wij niet de zoveelste spuit willen zetten. Bij 

zowat de helft van onze patiënten kunnen we verbetering bieden. Bij 

één derde kunnen we stabiliseren. Maar bij 10 à 20 procent lukt ook dat 

niet. Dan worden mensen boos. Hun lichaam laat hen in de steek en ze 

voelen zich onbegrepen. Ik ben hierdoor gepassioneerd. En wanneer 

we in die complexe kluwens van klachten toch een andere invalshoek 

vinden waardoor de pijn eindelijk verzacht, is de opluchting enorm en de 

dankbaarheid groot. Ik hou ook van de intense samenwerking met 

verschillende medische specialisten, kinesisten en psychologen. Die 
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aanpak is nodig in deze ingewikkelde materie. Toen ik als anesthesist 

begon, was pijnbestrijding alleen maar acute pijn verdoven. Het was erg 

motiverend voor mij om mee de bakens uit te zetten met de toenmalige 

minister en de pijncentra te helpen oprichten. Maar, je mag je niet laten 

meeslepen. Empathie is nodig, mee lijden af te raden. Ik zie veel 

collega's zo burn-outs krijgen. Wat helpt, is de emotionele reacties als 

deel van chronische pijn zien. Die weegt zo zwaar dat uitbarstingen 

onvermijdelijk zijn. En, ik bewaar afstand. Ik ben niet de arts die 

schouderklopjes uitdeelt. Ik draag meestal een pak, spreek patiënten 

niet aan met de voornaam en mail niet met hen. 

 

Prikken zetten en andere medische procedures is iets waar ik me vier 

halve dagen per week aan wijd. Ik klaag aan dat ons 

gezondheidssysteem te veel gericht is op technische ingrepen. Als 

ziekenhuis verdien je daar ook het meest mee. Een operatiekwartier 

brengt vijf keer meer op dan een consultatiekamer. Nochtans is 

geraffineerd spreken met wie pijn heeft essentieel, want pijn is 

ingewikkeld en ook voor een stuk subjectief. Zeker, de medische 

behandelingen zoals zenuwblokkades, ontzenuwprikjes, 

hersenstimulaties of infiltraties zijn belangrijk. Maar bij onze patiënten 

helpen ze vaak niet meer. Bij acute pijn of pijnlijke ingrepen is 

anesthesie indrukwekkend. 

Bij chronische pijn is het verband tussen het lokale letsel en de pijn sterk 

vervaagd of verdwenen. Ik kan een patiënt met zware kniepijn zo sterk 

verdoven dat hij zelfs geen chirurgische klemmen op zijn lijf voelt. Maar 

die kniepijn nog wel. Zenuwen kunnen zijn doorgesneden of 

weggebrand, ledematen geamputeerd, maar de pijn is er nog. En ze is 

echt. We zien de gevolgen op de hersenscans. Met een lokaal letsel 

heeft ze evenwel niets meer te maken. Er valt niets meer te snijden. 

 

Je kan ons pijnsysteem vergelijken met een brandalarm. Zeer nuttig bij 

acuut gevaar. Maar soms wordt het alarm overgevoelig. Er is geen vuur 

en zelfs geen rook meer, maar het blijft afgaan. Dat gebeurt bij 

chronische pijn. Het zenuwstelsel is zo dooreengeschud dat er maar 

pijnsignalen blijven circuleren, hoewel de lokale pijnprikkel er niet meer 

is. Net daarom haalt lokaal behandelen niets meer uit en kan dat zelfs 
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schadelijk zijn. De patiënt dat uitleggen is psychologisch een grote uit-

daging! Dat moet je met fluwelen handschoenen aanpakken. Er is tijd en 

geduld voor nodig. Want het betekent controleverlies. 'Beweert u dan 

dat ik het mij inbeeld?' horen we dan zeggen. 

 

De pijn is niet ingebeeld. We zien dat de pijncentra in het brein actief 

zijn. De term 'ingebeelde pijn' is nietszeggend. Alle pijn zit tussen onze 

oren. Als ik met een hamer op mijn vinger sla, is het niet de vinger die 

de pijn voelt, maar je hersenen. 

Eerdere chronische pijn voor een ingreep is een belangrijke factor 

waardoor acute pijn chronisch kan worden. Heb je al jaren rugpijn en 

wordt je elleboog geopereerd, dan is het risico groter. Daarom is goede 

pijnstilling nadien belangrijk, zodat het brandalarm niet tilt slaat. Ook 

gemoedsstoornissen en stress wegen sterk door. In de hersenen zijn de 

pijncircuits sterk verweven met emotie- en stressverwerking. Veel 

pijnstillers werken niet bij chronische pijn, maar bepaalde antidepressiva 

vaak wel en dat is geen toeval. Het verklaart ook waarom bij lage rugpijn 

job-tevredenheid erg bepalend is. En dat wie veel stress ervaart meer 

risico loopt. Vrouwen zijn hier een stuk gevoeliger voor en alles wat 

ongezond is speelt mee: roken, overgewicht, te weinig bewegen... Ook 

blijken sociale context en achtergrond belangrijk. Sociaal kwetsbare, 

eenzame, kansarme mensen, mensen met hechtingsstoornissen of die 

in de kindertijd zijn gepest, mishandeld of misbruikt, ontwikkelen vaker 

chronische pijn. 

 

Studies tonen aan dat vrouwen veel heftiger reageren op een 

schokkende gebeurtenis of ervaring. Hun aandacht en waakzaamheid 

voor prikkels wordt dan enorm versterkt. Dat geeft grotere gevoeligheid 

voor pijn. Zeker als vrouwen op jonge leeftijd iets schokkends 

meemaken, blijft dat fysiek aanwezig in de vorm van een grotere 

gevoeligheid voor chronische pijn. Het is schrijnend hoeveel vooral 

vrouwelijke patiënten ik zie die als jong kind emotionele verwaarlozing, 

fysiek of seksueel misbruik meemaakten. Zo'n voorgeschiedenis 

verhoogt het risico op chronische pijn over het hele lichaam zonder 

duidelijke oorzaak, zoals fybromyalgie. Dit is wel een controversiële 

diagnose. Al bestaat het wel. Hippocrates en de ayurvedische 
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geneesheren wezen al op pijn in grote delen van het lichaam zonder 

aanwijsbare fysieke oorzaak. Wij zien hoe de breinnetwerken niet goed 

functioneren, al zien we niet waarom. Momenteel wordt dit label 

misbruikt. De nieuwe criteria zijn zo breed en zo makkelijk online te 

vinden, dat wie een doktersbriefje om nooit meer te moeten werken wil, 

het zo kan simuleren. Ondertussen botst wie dit echt heeft op nog meer 

onbegrip. En dat maakt hun pijn erger. 

 

Ons lichaam en onze geest zijn één sterk verweven geheel. Een latente 

depressie of trauma kan zich fysiek uiten. En vaak is een fysiek letsel de 

druppel die de emmer doet overlopen waarin al jaren psychische 

klachten drijven. Net daardoor wordt pijn dan chronisch, steeds meer 

onderzoek bevestigt dat verband. Zelfs sociale afwijzing, dus ook op 

sociale media, lokt pijnprikkels uit en kan chronische pijn veroorzaken. 

Dat zie ik gebeuren. In het digitale tijdperk wordt de psychosociale 

dimensie van pijn belangrijker. Wij moeten altijd peilen naar het 

persoonlijke leven en de emotionele geschiedenis. Dat is lastig te 

aanvaarden voor velen. Dat er een psychische factor speelt bij wat 

enkel fysiek lijkt, is dat sowieso. 

 

Onze aanpak stoelt op drie pijlers. De medische, waarbij artsen en 

neurologen uitzoeken of er toch niet een ingreep of medicijn kan helpen. 

Al moeten we patiënten vaker helpen afkicken van een grote 

medicijnencocktail en van het idee dat ze nog een operatie nodig 

hebben. De tweede pijler is bewegen, wat de pijn kan dempen. Maar 

velen durven niet meer te bewegen want dat doet pijn. Met begeleiding 

van kinesisten en eventueel toch een pijnstiller doorbreken we die 

vicieuze cirkel. De derde pijler, de psychosociale therapie, is de 

moeilijkste, maar levert veel op. Het pijnteam leert patiënten aanvaarden 

dat de pijn nooit meer volledig weggaat, maar dat ze die wel naar de 

achtergrond kunnen duwen. Dat is pijn bestrijden met je brein, je 

psyche. 

'Mind over matter' is zeer tastbaar. Kijk maar naar het placebo-effect. 

Cognitieve gedragstherapie zoals de Acceptance and Commitment 

Therapy die wij hanteren, is een internationale bewezen standaard-

therapie, maar ook mindfulness, ademhalingstechnieken, tai chi en 
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hypnose kunnen de pijnsignalen in het brein flink afzwakken. Door je 

hersenen op specifieke manieren te activeren, maak je pijndempende 

stoffen aan. Dat werkt bijna even goed als een zware pil, maar dan 

zonder bijwerkingen! Context en waar je je aandacht op richt spelen een 

erg grote rol bij pijn. Wie een stresserende rotdag heeft, zal die nekpijn 

meer voelen dan op een ontspannen dag vol leuke bezigheden. 

Onderzoek leert dat zelfs naar een foto van je geliefde kijken pijnprikkels 

verzwakt. Tikt iemand op een gezellige barbecue even met een sigaret 

tegen uw hand, dan voel je het amper. Lig je vastgebonden in een 

pikdonkere ruimte met een felle spot op je hand gericht en iemand gaat 

traag met een brandende sigaret naar je hand en tikt die heel even kort 

aan, dan ervaar je grote angst en pijn. Pijn dempende therapie werkt 

daarom met afleiding. Zo onderdruk je pijnprikkels en activeer je pijn 

dempende hersenbanen. Bijvoorbeeld met meditatie of visualisatie. Het 

klopt dat mindfulness een commerciële hype is die soms door om het 

even wie wordt verpatst. Maar wij zien sterke resultaten. Het lukt echter 

alleen als je eerst aanvaardt dat de pijn nooit meer volledig weggaat én 

het vereist inzet. Sommigen haken toch af. Ze blijven liever in de 

slachtofferrol hangen. Zij beginnen dan aan een nieuwe Ronde van 

Vlaanderen, op zoek naar artsen die ten minste de oorzaak van hun pijn 

kunnen wegnemen. Soms zien we hen na jaren weer terug. 

 

Het is zeer belangrijk om gezond te leven om zo chronische pijn te hel-

pen voorkomen. Ook kan er veel bespaard worden door meer preventie. 

Dertig procent van de totale ziektelast is te wijten aan ongezond gedrag. 

Spier- en skeletaandoeningen veroorzaken meer dan 50 procent van 

alle chronische pijn, en lage rugpijn behoort tot de 'duurste' aandoenin-

gen in ons systeem, vooral door werkverzuim. Er is een direct verband 

met jobtevredenheid en met onvoldoende bewegen. Alleen al door daar 

preventief op in te zetten, zou je dus veel kunnen besparen. Maar in ons 

systeem is alles gericht op repareren. Het is alsof je alle verkeerslichten 

en de plicht om een gordel om te doen afschaft, maar dan veel 

investeert in ambulances. Dat is dom en duur. Het zorgt ervoor dat 

artsen blijven morrelen aan wat niet meer op te lappen is en dat 

patiënten blijven shoppen. De balans is zoek. Er zijn nierspecialisten die 

met nierdialyses bijna een miljoen euro per jaar verdienen. 
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Ondertussen verdienen artsen en therapeuten, pijnartsen en pediaters 

die praten, begeleiden, opvolgen en op preventie werken vele keren 

minder. Terwijl wat zij doen vaak, zeker bij chronische aandoeningen, 

belangrijker is. Want het zorgt ervoor dat mensen zelfredzamer worden 

en minder afhankelijk van sociale zekerheid en medicatie. We moeten 

dus meer investeren in preventie en psychosociale zorg. We zouden 

ook niet zomaar van specialist naar specialist mogen kunnen hoppen. 

Voer strengere criteria in. Weiger bijvoorbeeld rokers of mensen pet 

overgewicht bepaalde behandelingen. Ik ben daar streng in. Maar ik zie 

wel patiënten met overgewicht die twee nieuwe knieën kregen. Nog 

altijd is er pijn. Willen zij mijn hulp, dan eis ik dat ze eerst afvallen. We 

moeten stoppen met wat we met preventie en gedragsveranderingen 

kunnen aanpakken te medicaliseren. 

 

Het verbaast velen dat ik bij pijnbestrijding ook kruiden inzet. Voeding is 

nu eenmaal mijn dada. Ook als wetenschapper. Als intensivist werkte ik 

mee aan het eerste onderzoek naar de impact van visolie op het 

afweersysteem bij patiënten op intensieve zorg. Maar er is een duidelijk 

onderscheid tussen kwakzalverij en aanvullende therapieën zoals 

kruidengeneeskunde. De twee meest gebruikte pijnstillers komen van 

planten: de wilgenbast met salicylzuur en de slaapbol of bolpapaver met 

morfine. Mensen kauwen al eeuwen op wilgenbast tegen de pijn, nu 

hebben we medicijnen op basis daarvan. Dus is het niet zo gek om te 

kijken naar andere planten die al eeuwen worden ingezet o.a. tegen 

pijn, zeker als je weet dat veel klassieke middelen bij chronische pijn 

niet helpen. 

Muntolie of chilipepers bevatten bijvoorbeeld specifieke pijn remmende 

stoffen. Patiënten schrikken als de universiteitsprofessor daarmee 

afkomt. Maar als ze melden dat het helpt, ben ik trots. Dit zijn geen 

krachtige middelen, maar ze zijn wel erg veilig. Ik heb me wel de woede 

van de cannabislobby op de hals gehaald want ik steun een erkenning 

als vrij te verkrijgen geneesmiddel niet. Cannabis is een roesmiddel 

waarvan de effectiviteit bij pijn erg beperkt blijft. Bij zeer specifieke 

pijnsyndromen kan het helpen. Maar om het als een terugbetaald 

medicijn voor een hele resem aandoeningen voor te schrijven, is nog 

veel meer kwalitatief onderzoek nodig.  Waarom zouden andere 
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medicijnen daaraan moeten voldoen maar cannabis niet? 

 

Ik combineer mijn kookhobby ook met mijn vak in demonstraties 

'pijnstillend koken'. Dat is een erg fascinerend terrein. Was corona er 

niet tussengekomen, dan had ik onlangs in Bilbao met de Baskische 

meesterchef Inigo Kortabitarte een demonstratie gegeven. Nu mijn 

voorzitterschap van de Europese Pijnfederatie afloopt, wil ik hier meer 

mee gaan doen. Nieuwe studies wijzen op het grote belang van voeding 

voor een goede gezondheid. Kruiden of een bepaald dieet kunnen 

daarom nuttig zijn binnen een veelzijdige aanpak, maar ze kunnen niet 

zomaar een ziekte genezen. Met mijn boek wil ik daarom de vele 

misverstanden over chronische pijn uit de wereld helpen. Vandaar dat ik 

bijvoorbeeld de mythes over de erg frequente lage rugpijn oplijst, zoals 

het idee dat een slechte houding de oorzaak is en een operatie helpt.  

Pijnbestrijding wordt nog altijd stiefmoederlijk behandeld. Zo zijn de 

risico's nauwelijks bekend bij artsen en andere hulpverleners, die 

anders mee zouden vermijden dat pijn chronisch wordt. Om dat te 

veranderen ben ik bereid uit mijn comfort-zone te komen. Virale infecties 

verhogen de pijngevoeligheid. Ook hebben crisissen, oorlogen, 

natuurrampen en belangrijke maatschappelijke veranderingen altijd al 

geleid tot een opmerkelijke stijging van het aantal pijn- en 

vermoeidheidsklachten. Een bezorgde bevolking wordt sneller ziek. Wij 

verwachten ook zulke naweeën van de corona crisis. Een epidemie van 

chronisch wijdverspreide pijnklachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaarwel Oude Wereld 
Beste lezers. We publiceerden twee delen van het artikel 'Vaarwel 

Oude Wereld'. De Vereniging van Antroposofische Artsen in België 

reageerde dat ze zich niet kunnen verbinden met de inhouden van 

dit artikel en ze het dus ook niet goed vinden dat het in een 

antroposofisch-medisch blad verschijnt. Daarom heeft de redactie 

besloten om het derde en laatste deel van dit artikel niet meer te 

publiceren. Lezers die toch graag nog dit deel willen lezen kunnen 

ons via mail contacteren. Dan zenden we het hen persoonlijk door. 
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GEZICHTSPUNTEN 
zijn brochures die een actueel thema in de antroposofische 

gezondheidszorg toelichten.   
 

Op onze website vindt u de hele lijst  

www.vitaesanavzw.be 
 
Onder de rubriek publicaties VAG vindt U de lijst van beschikbare 
gezichtspunten met wat uitleg over de inhoud en de auteur ervan. U 
leest er ook hoe je die kan bestellen en betalen.  
 
U kan ze ook nog altijd bestellen via  info@vitaesanavzw.be 
 
U vindt op onze website meer informatie over onze vereniging, onze 
laatste nieuwsbrief is er te downloaden, hoe u lid kan worden, over de 
terugbetaling door ziekenfondsen… Er worden ook links vermeld die 
websites vermelden die de doelstellingen van VitaéSana ondersteunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geïnteresseerd in? De gezichtspunten nummer 3 over kunstzinnige 
therapie en nummer 9 over verslaving worden niet herdrukt. De inhoud 
ervan is wel beschikbaar in PDF formaat. U kan die via ons mailadres  
info@vitaesanavzw.be aanvragen en alles wordt u toegestuurd.  

 
 

Met al uw vragen kan u terecht op info@vitaesanavzw.be 

 

Bijzonder actuele brochures zijn momenteel: 
59: dementie 
60: rouwen en verlies verwerken 
63: de andere kant van euthanasie 
64: hoogsensitiviteit 
65: hoogbegaafdheid 
66: leven met autisme 

In deze nieuwsbrief hebt u kunnen kennismaken met de 
recentste gezichtspunten over oogafwijkingen en het gebruik 
van maretak  

http://www.vitaesanavzw.be/
mailto:info@vitaesanavzw.be
mailto:info@vitaesanavzw.be
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Ethis verzekeren... polissen met een meerwaarde 

U wilt met verzekeringen uiteraard uw toekomst veiligstellen. Maar, zou 

het niet mooi zijn om in één klap ook aan de toekomst van andere te 

werken? Bij Ethis verzekeren kan dat. Ethis verzekeren is namelijk net 

als u maatschappelijk bewust en steunt diverse waardevolle projecten 

zoals VITAéSANA (V.A.G.), Greenpeace, Vzw Landwijzer, 

Steinerscholen en vele andere. Zo ging in 2015 meer dan 15.000 euro 

naar goede doelen. 

 

 

Een goed doel steunen zonder dat het u iets kost 

De CVBA Ethis verzekeren volgt uit de CVBA Alaska (gesticht in 1941) 

en steunt sinds 1995 initiatieven die een maatschappelijke meerwaarde 

bieden. Concreet gaat minstens 10 % van de commissie naar een goed 

doel. Zo zet u dus uw schouders onder ethische projecten, zonder dat u 

er zelf iets voor moet betalen. 

 

 

Ik doe mee! Welk goed doel steun ik door mijn verzekering? 

Ethis verzekeren wil die projecten en organisaties steunen die hun 

verzekeringsnemers een warm hart toedragen. U mag met andere 

woorden zelf voorstellen welk project Ethis verzekeren gaat steunen. 

Het project moet wel goedgekeurd worden. Zuiver commerciële 

ondernemingen en politieke partijen komen uiteraard niet in aanmerking. 

Als u geen voorkeur heeft, dan kiest Ethis verzekeren zelf een goed 

doel. 
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Voor al uw polissen 

 

Ethis verzekeren beperkt zich niet tot één segment. Alle verzekeringen 

komen in aanmerking: 

● brand 

● auto 

● burgerlijke aansprakelijkheid 

● hospitalisatie 

● ... 

 

 

Onafhankelijk en ethisch 

 

Ethis verzekeren is geen verzekeringsmaatschappij. Er zijn voor zover 

bekend ook geen verzekeringsmaatschappijen die geheel op ethische 

basis werken. Ethis verzekeren werkt daarom totaal onafhankelijk en 

sluit bij verzekeringsmaatschappijen polissen af die het best passen bij 

uw situatie. 

 

Ethis Verzekeren 
Liersebaan 18, 2240 Zandhoven 
 
Tel. 03/484.44.50 

 
Info@ethis.be 

 
www.ethis.be 
 
FSMA-nr. 10928A 

  

 

mailto:Info@ethis.be
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VITAéSANA 
 

Vereniging voor Antroposofische 
Gezondheidszorg (V.A.G.) 

Association pour les Soins de Santé 
Anthroposophiques (A.S.S.A.) 

Klokstraat 10, B 2600  Berchem 
 

Onze werking is geheel afhankelijk van de lidgelden 
en bijdragen die wij van leden en sympathisanten 

ontvangen. U kan zich als lid melden door 
overschrijving op onze rekening 

nr. BE94 5230 4002 5814 t.n.v. Vereniging 
Antroposofische Gezondheidszorg. Als lid hebt u 

jaarlijks recht op een gezichtspunt naar keuze  
(lijst zie voorgaande blz.) 

  
  Het richtbedrag voor  

- een individueel lid is € 25  

- het hele gezin is € 30  

- voor een vereniging vanaf € 40 tot… naar eigen 
vermogen. 

- U kan ook maandelijks een vast bedrag storten, 
zoals veel leden doen. 

- Wij zijn uiteraard blij met elke schenking. 
 

bankrekening: BE94 5230 4002 5814 

tel. +32 (0)476 / 562 491 
 

e-mail  info@vitaesanavzw.be 
web:  www.vitaesanavzw.be 

 

 

 


