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Nieuwsbrief	
Voorjaar	2021 

Voorwoord: 
 
Beste mensen, 
 
Het is alweer een poos geleden dat u van ons een nieuwbrief heeft ontvangen. Dit heeft ten 
eerste alles te maken met de ontwikkelingen binnen het Therapeuticum Egelantier waarover 
we u hieronder informeren. En natuurlijk leven we ook in een gekke tijd door de COVID-19 
en alle gevolgen hiervan. Mocht u of een naaste van u hierdoor persoonlijk zijn geraakt, dan 
wensen wij u heel veel sterkte hiermee. 
 
Hartelijke groet, 
 
De medewerkers van het Therapeuticum 
 
 
Inhoud: 

 Therapeuticum Egelantier in Bergen in ontwikkeling 
 En wie doen er mee met het Vlechtwerk Egelantier? 
 Agenda: van impressie naar expressie 29 mei 

 
 
Therapeuticum Egelantier in Bergen in ontwikkeling 
 
Voor Therapeuticum Egelantier in Bergen staat het jaar 2020/2021 in het teken van een 
transformatie. Een transformatie van alles onder één dak, naar een vlechtwerk van 
verschillende disciplines verspreid over de regio Alkmaar/Bergen die een gezamenlijke visie 
en missie hebben op gezondheidszorg.  
 
Deze transformatie werd eigenlijk al een paar jaar geleden ingezet doordat de huisartsen die 
aangesloten waren bij de Egelantier verhuisden naar de HOED. De vrijgekomen ruimte 
besloot het stichtingsbestuur ook ter beschikking te stellen aan therapeuten die niet persé 
geïnspireerd waren door de antroposofie. Zonder te weten dat hiermee een zaadje geplant 
werd voor het vlechtwerk dat nu aan het ontstaan is. De groep met therapeuten groeide weer.  
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Eind 2018 is er een onderzoek gedaan naar de behoefte van (potentiële) cliënten/patiënten in 
deze regio. De vraag was ook of datgeen wat in het aanbod van de Egelantier zat een 
meerwaarde had. Uit het onderzoek kwam een duidelijk “ja” naar voren voor antroposofische 
gezondheidszorg, maar ook voor een breder aanbod. Dat heeft ons gesterkt in de weg die we 
nu aan het gaan zijn.  
 
Van therapeutenkring Egelantier naar Vlechtwerk Egelantier. 
In eerste instantie hadden we de wens om het Therapeuticum weer op te zetten zoals deze ooit 
was, met onder andere een eigen huisarts. Dat bleek niet mogelijk, in Bergen is hiervoor 
onvoldoende capaciteit en het gebouw is hiervoor niet geschikt. We zochten naar een andere 
oplossing.  
Al snel bleek dat we de geschikte persoon gevonden hadden in Lous de Haas. Zij was op dat 
moment gestart met de opleiding tot antroposofisch huisarts en had al ervaring opgedaan door 
als huisarts waar te nemen in het Van Damhuis in Haarlem. Ze wilde graag een eigen praktijk 
beginnen. In Alkmaar was behoefte aan huisartsen waardoor hier wel capaciteit was en zo 
ontstond het plan voor een Therapeuticum nieuwe stijl met verschillende disciplines op 
verschillende locaties. We hebben bewust gekozen voor de naam vlechtwerk omdat het 
impliceert dat het geheel meer is dan de som der delen. 
 
Visie en missie 
Ons vlechtwerk bestaat op dit moment uit ongeveer 15 professionals, allen met hun eigen 
referentie. Zo werkt een deel van ons vanuit het antroposofisch mensbeeld. Maar er zijn in 
ons vlechtwerk bijvoorbeeld ook een mesoloog, haptonoom, orthomoleculair therapeut en een 
acupuncturist werkzaam.  
Het interessante is dat we ondanks de verschillen veel raakvlakken hebben in onze werkwijze. 
Samen hebben we een Missie en Visie geschreven. Door bepaalde woorden anders te 
formuleren, verdwenen de schotten tussen de antroposofische en de niet antroposofische 
therapeuten. Zo ontstond er een eenheid binnen het team van waaruit we allen kunnen 
werken.  
Doordat we geïnteresseerd blijven in de ander met zijn of haar referentie, blijven we als 
zorgaanbieders ook scherper in hetgeen we aanbieden. De mesoloog hoeft dus niet ineens 
antroposofisch te gaan denken en andersom ook niet. We vullen elkaar aan.  
 
Onze Visie is gericht op heel de mens. Integratieve zorg en positieve gezondheid vinden we 
belangrijke uitgangspunten om vanuit te werken. Naast de curatieve zorg zetten we in op 
zelfregulatie, autonomie en preventie, bijvoorbeeld door het geven van cursussen.  
 
Maandelijks hebben we overleg met elkaar. De ene maand vergaderen we over de gang van 
zaken. Waar gaan we naar toe en waar halen we onze inspiratie vandaan. De andere maand 
houden we een multidisciplinair overleg waarin we cliënten aan de hand van een vraag 
bespreken. Door deze manier van werken leren we elkaar en elkaars werkwijze beter kennen. 
 
Inmiddels is ons Vlechtwerk uitgebreid met de komst van de arts Jos Dries die in november in 
het Therapeuticum is gestart met een dagdeel per week. Afhankelijk van de vraag wil hij dit 
uitbreiden.  
De komende maanden willen verder werken aan de missie en visie van het Vlechtwerk 
Egelantier en hoe we dit verder willen realiseren. Dit zal ook gevolgen hebben voor de 
inrichting en vormgeving van het Therapeuticum, de website en de PR. We zullen jullie 
hiervan op de hoogte houden.  
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Deelnemers van het Vlechtwerk Therapeuticum Egelantier: 
 
Erik Beemster 
Gesprekstherapie 

06-50 41 26 43 
 info@erikbeemster.nl 
 www.erikbeemster.nl 

 
 
Rineke Boerwinkel  
Jeugdarts, kinderspreekuur 

 023-551 7848 
 cbhaarlem@gmail.com 
 www.kinderspreekuur.nl 

 
 
Alexandra Bos Eyssen  
Uitwendige behandelingen 

06-45955575 
 info@truusjeolie.nl 
 www.truusjeolie.nl 

 
 
Health Stories  
Orthomoleculair therapeuten 

 085-0656831 
 info@healthstories.nl 

 www.healthstories.nl 
 
 
Véronique Delattre 
Spraak- en dramatherapie 

06-38 32 67 02 
 veroniquelogos@icloud.com 
 www.logos-stemtherapie.nl 

 
 
Suzan Gökemeijer-Loos  
Haptotherapie 

06-48 78 56 94 
 info@haptotherapiebergen.nl 
 www.haptotherapiebergen.nl 

 
 
Jos Dries 
Arts, consult geneeskunde & antroposofie 

 rapdewilg@gmail.com 
 

 
Lous de Haas  
Antroposofisch huisarts (i.o.) 

 072-5113193 
 info@huisartsdehaas.nl 
 www.huisartsdehaas.nl 

 
 
Joost Laceulle  
Consultatief antroposofisch arts 

 06-43417714 (s.v.p. sms sturen) 
 laceulle@gmail.com 

 
 
Ilja Overman  
Mesologie 

06-14 26 82 68 
 info@mesologiebergen.nl 
 www.mesologiebergen.nl 

 
 
 Nelie Tjallingii 
 Kunstzinnige therapie beeldend 
  06 5268 2037 
   nelietjallingii@gmail.com 
   https://neliefilarski.exto.nl  
 
 
 Isabelle van der Veen    
 Huisarts/acupuncturist 
  0651259332 
   isabelle_vdv@hotmail.com 
   www.healyourself.nl 
 
 
 Chris Vree  
 Fysiotherapie 
  072-589 6699 
   info@fysiotherapievree.nl 
   www.fysiotherapievree.nl 
 
 
 Esther Zoutendijk  
 Euritmietherapie 
  072-512 1242 
   estherzoutendijk@live.nl 
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Agenda: 
 

 


