
Onderweg
met rugzakje of backpack?

Wat heeft de antroposofische zorg 
in deze tijd te bieden aan kinderen 
en jongeren? En aan scholing voor 

hulpverleners en begeleiders?

Landelijke conferentie
11 februari 2017 te Amsterdam

19. Kick-training speciaal
Tea Giesen, GZ-psycholoog en Marijke de Mare, kunstzinnig therapeut beeldend

Aan de hand van een korte film laten mensen met een beperking zien hoe kunst hen uiterlijk 
en innerlijk in beweging brengt! Een opmaat om zelf kunstzinnig aan het werk te gaan!

20. Helende omgeving
Annemieke Korte docent en projectmedewerker Helend Klimaat NVAZ 

Een helende omgeving bevordert lichamelijk en psychisch welbevinden. Gedragsproblemen 
kunnen hierdoor verminderen of worden voorkomen. In deze workshop wordt je je bewuster 
van de werking van de omgeving. Op een interactieve manier ervaren we de werking van kleu-
ren, beelden, vormen en materialen. 

21. De kracht van het gewone leven
Miriam Erlings van Deurse, gezinshuisouder GezinsKring ’t Huys/Onderzoeker 

Wat vraagt het samenleven met complex getraumatiseerde kinderen? Kinderen, die door 
omstandigheden, niet kunnen opgroeien in hun biologisch systeem. Hoe gebruik je het 
gewone leven om een gemeenschap te vormen en alle individuen tot groei te laten komen. 

Praktische gegevens
De conferentie vindt plaats in het Geert Groote College, Fred Roeskestraat 84, Amsterdam, 
op zaterdag 11 februari 2017. Aanvang 10.00 uur, einde 17.00 uur. Kosten: €98, studenten €50. 
Deze conferentie wordt georganiseerd door de Sectie Gezondheidszorg van de Antroposofische 
Vereniging samen met het lectoraat AG, de Academie AG, de NVAZ, Plegan-opleidingen en 
Scillz. 

ontwerp: subsoda

Medische Sectie

Plegan Opleidingen 

13. Onderweg met meditatie 
Ron Dunselman, GZ-psycholoog/kunstzinnig therapeut en Milou Dunselman, kunstzinnig therapeut

Meditatief gaan leren waarnemen, luisteren en vragen om bij de eigenlijke, diepere wil te 
komen. 

14. Resiliëntie en immuniteit
Thomas Kelling, huisarts en Linda van Twisk, kunstzinnig therapeut

Het ontwikkelen van de eigen fysieke immuniteit vergt bijzondere kwaliteiten en inspannin-
gen. Dit proces voltrekt zich in het spanningsveld tussen de hechting aan bestaande fysieke 
en erfelijke patronen en het verlangen om deze patronen juist los te laten. Het boetseren van 
platonische lichamen helpt zowel de lichamelijke alsook de psychische ruimte te structureren 
en af te bakenen. 

15. Boetseren geeft handen en voeten
Marlies ’t Hart, Kartien Janssens en Ank Jimmink , allen kunstzinnig therapeut/boetseertherapeut

Als mens tussen hemel en aarde kan men met handen en voeten vorm geven aan zichzelf en de 
wereld. Boetseren is het lijf aanspreken, beleven van de eigen scheppende kracht. Boetseren 
geeft verbinding met jezelf, je idealen en het hogere. 

16. Thuis komen in je lichaam
José Boksebeld, verpleegkundige en Rigobert van Zijl, huisarts

Ontwikkeling en verzorging van de 4 lichaamsgerichte zintuigen. De zintuigen zijn ‘poorten’ 
naar de buitenwereld. De eerste jaren zijn cruciaal in de ontwikkeling van de zintuigen. Zij 
vormen het fundament waarop de levensloop wordt gebouwd. Kinderen met een beperking, 
waarbij de ‘poorten’ niet goed zijn aangelegd, kunnen met extra zorg hun fundament 
versterken. 

17. Welke warmte? 
Frank van Almenkerk, AVG arts en Jolanda Markink, verpleegkundige

In welke werkelijkheid leeft een kind? Welke warmte ervaart het, welke heeft het nodig? Kin-
deren en mensen met een ontwikkelingsstoornis reageren vaak verrassend anders dan ver-
wacht. Is daar meer zicht op te krijgen, zodat wij ons beter weten te gedragen? 

18. Eigen kracht versterken
Nicole den Dulk, kunstzinnig therapeut beeldend en Erline Maarleveld, muziektherapeut

Kennismaking met beeldende en muzikale werkvormen uit de empowermenttraining voor 
jongeren. Deze training is ook geschikt voor jonge mensen met een beperking. Het doel is de 
eigen kracht te versterken. Hierbij zijn de kernvragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? 

Meer informatie en aanmelden 
via de website: 

www.conferentie-ag.nl



Onderweg 
met rugzakje of backpack?
Wat heeft antroposofische zorg te bieden aan kinderen en jongeren?  
En aan scholing voor hulpverleners en begeleiders?

We leven in een tijd van snelheid, van veel informatie en communicatie. Hoe vind je als jong 
mens je eigen weg in deze dynamische samenleving? Overprikkeling en angsten komen veel 
voor. Diagnoses met de bijbehorende ‘rugzakjes’ voor het onderwijs worden veelvuldig 
gesteld. Wat is er aan de hand? 
 
Wat brengen jonge mensen mee in deze tijd, herkennen we hun impulsen voor de toekomst? 
Wat zit er in hun ‘karmabackpack’? We willen in deze conferentie niet alleen zorgen benoemen 
maar ook positieve mogelijkheden. Antroposofische menskunde biedt gezichtspunten en 
handvatten om hier ondersteunend en helend in op te treden.  

Deze conferentie is voor professionals in de gezondheidszorg en ook voor leraren en pedago-
gen bijzonder interessant. Opvoeden en genezen gaan hand in hand.   

Programma:
09.30 Inloop, koffie en thee
10.00 Opening
10.10 Opmaat Myrte Amons, drama docent en leerlingen 11e klas Stichtse Vrije School
10.30  Madeleen Winkler, huisarts  

Wat krijgen onze kinderen mee?
11.15 Pauze
11.45 Erik Baars, lector Antroposofische Gezondheidszorg Hogeschool Leiden 
 Antroposofisch en regulier onderzoek verbinden: ’t is aan de tijd!
12.15 Pim Blomaard, bestuursadviseur inhoudelijke ontwikkeling Raphaelstichting,     
 Quality time

 Hoe kan ik in de relatie tot mijzelf en tot anderen de ontmoeting kwaliteit geven?

12.45 Pauze
14.00 Werkgroepen
15.45 Pauze
16.15 Presentaties Initiatieven
16.35 Frans Lutters, onderwijskundige, docent levensbeschouwing en onderzoeker
 Wegwijzers, opvoeden en uithouden

17.00 Afsluiting

Werkgroepen:

1. Crisis als kans voor een ‘nieuwe kansen interventie’
Alexandra Buijsman, heilpedagoog en opleider en Myrte Amons, drama docent 

Life Space Crisis Interventie is een doeltreffende methode om in een crisissituatie een jongere 
te helpen weer grip op zijn situatie te krijgen. Middels rollenspelen doe je ervaring op met 
deze methode.

2. Muziek als helper: speel en ik leer je kennen, muziekinstrumenten als 
begeleiders 
Anne Margreet Muller, muziektherapeut

Hoe het fenomenologisch waarnemen van klankkwaliteiten en speelwijzen de diagnostiek en 
behandeling in de muziektherapie dragen. Menskunde en muziek.

3. Als een mens in beweging komt...
Celine Belderok, orthopedagoog en Natasha van Dijk, trajectbegeleider van Bronlaak. 

Toenemende individualisering, een probleemgericht zorgstelsel en indringende invloeden van 
buitenaf, brengen nieuwe vraagstukken met zich mee. In de workshop gaat het over bewegin-
gen die de eigen regie van bewoners versterken. We zullen onze ervaringen met de methode 
‘Op eigen benen’ delen. 

4. Gezondmakende processen voor jong en oud!
Daniëlle Buijsman en Annemarijke ten Thije, leerkrachten en initiatiefneemsters Werfklas 

Hoe school ik mijzelf, zodat ik een goede ‘school’ kan zijn voor kinderen? In deze workshop 
leer je spelenderwijs iets over het belang van oplettendheid en autonomie. 

5. Als de inhoud van de koffer overal ligt
Ineke Geerlof, uitwendig therapeut en Dinanda Zevalkink, orthopedagoog/GZ- GZ-psycholoog

Kinderen met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite om zichzelf en wat ze mee-
maken bij elkaar te houden. Hoe kunnen kinderen zich hechten aan zichzelf, hun omgeving en 
de mensen? Welke helpende hand kunnen we ze letterlijk aanreiken in therapeutisch en men-
selijk opzicht? 

6. De digitale maatschappij. Het ultieme appèl aan autonomie
Edmond Schoorel, kinderarts en Justine Pardoen, mediadeskundige, auteur, gespreksleider

Dat de wereld digitaal gaat, is intussen wel duidelijk. Dat het eind van het proces nog niet 
bereikt is ook. De virtuele en de ouderwetse werkelijkheid zullen steeds meer door elkaar 
heen raken. Deze verandering is niet vanzelfsprekend ook een vooruitgang. In de werkgroep 
staan de volgende vragen centraal: Welk voorbeeld kunnen we geven? Welke afspraken kunnen 
we maken om onze eigen autonomie en die van onze kinderen te waarborgen? 

7. Constitutiebeelden 
Geertje Post Uiterweer, opleider/manager 

Een constitutiebeeld heeft iedereen. Door middel van inzicht in de constitutiebeelden krijgen 
we zicht op de basis van ons lichaam en gedrag op een andere manier dan we over het alge-
meen kennen inclusief veel heersende opvattingen.

8. Gezondmakend Onderwijs 
Jacques Meulman, psycholoog en Jill Meulman, euritmietherapeut en biografieconsulent

Niet over de resultaten maar over de werking van het onderwijs moeten we helderheid zien te 
krijgen. Dat kan door te onderzoeken en uit te wisselen hoe de schooltijd in ons leven door-
werkt. Dat gaan we doen. 

9. Een rugzak vol verhalen
Janneke Doeksen, biografisch coach en Laila Holwerda, coach/ trainer Storytelling 

Een workshop waarin deelnemers zelf ervaren hoe het is om naar hun biografie te kijken 
vanuit een verhaal. In het werken met kinderen, jongeren en volwassenen bieden verhalen 
een mogelijke toegang tot ‘hobbels’ in de biografie.

10. Van reguleren naar verbinden: hoe ontmoet ik mijn omgeving?
Lonneke Winters, logopediste/ SI therapeute en Nicole Weerts, kinder- fysiotherapeute

Als kinderen vroeg in hun leven een trauma doormaken uit zich dat onder andere in een disba-
lans in de prikkelverwerking. Kinderen die moeite hebben om zich te verbinden met de 
wereld, komen weinig tot wederkerig contact met hun ouders en tot gezond spel. We gaan 
kijken hoe de gevolgen er op fysiek niveau uitzien, welke ingangen er zijn voor therapie en 
welke adviezen we ouders kunnen geven. 

11. Beknotten of uitdagen – hoe kunnen we vooral de jongens (4-7 jaar) 
beter begeleiden in het vrije spel?
Louise Berkhout, docent onderzoeksvaardigheden en ontwikkelingspsychologie en Kitty van Wijk, 

kleuterleerkracht 

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat vooral jongens te weinig fysieke speelruimte en uitdaging 
krijgen. De opvattingen van volwassenen over wat wel en niet geoorloofd is, bepalen onge-
merkt het spel. Doel van de werkgroep is bewustzijn te wekken en handreikingen te bieden.

12. Ver Werken, de basisoefeningen 
Peter Staal, huisarts

Willen we een goed voorbeeld zijn voor onze kinderen dan moeten we de wereld eerst waar-
nemen en onszelf hierin kunnen plaatsen. Een hulp hierbij zijn de basisoefeningen. We lopen 
langs de denk- wils- en gevoels-oefening en hebben het over positiviteit en onbevangenheid. 
Hoe werkt dat in ons? Hoe op het kind?




