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Van de ± 900 aangemelde belangstellende patiënten werden er op dinsdagavond 4 maart jl.
ruim 100 door de Initiatiefgroep welkom geheten in de vrije school ‘de Vuurvogel‘ om de
actuele stand te horen omtrent de inspanningen om een antroposofisch huisarts in
Driebergen te krijgen. Een heel mooie opkomst! De avond verliep in een prettige, positieve
stemming.

Inleiding George Maissan
Korte inleiding over antroposofische (huisartsen)zorg door George Maissan, antroposofisch
huisarts en oprichter van Therapeuticum Calendula te Gouda
George Maissan nam de aanwezigen mee in de ontstaansgeschiedenis van het
therapeuticum Calendula dat in 1979 in Gouda van start ging op initiatief van een actieve
patiëntengroep. Hoewel de tijden veranderd zijn werd de aanwezigen duidelijk dat de vaste
wil om iets van de grond te krijgen ook nu nog steeds van toepassing is om de beoogde
resultaten te bereiken. Ook in Driebergen zou dat moeten kunnen. George kon later op de
avond als ervaren huisarts ook specifieke organisatorische vragen beantwoorden.

Stand van zaken DIAH. De belangrijkste informatie op een rij (door Max Rutgers)
•
•

•

•

•

•

Voor de initiatiefgroep was het onverwacht vertrek van Cor Dirks per 1 januari jl. de
aanleiding om eind november DIAH te starten in een min of meer open situatie.
Via de website is de interesse gepeild. Resultaten:
o 75% volwassenen, 25% kinderen en 15% woonachting buiten Driebergen
o Overgrote meerderheid kiest expliciet voor antroposofische huisartsenzorg
vanwege het antroposofisch mensbeeld
o Er is binnen Driebergen binnen enkele jaren ruimte voor een volledige
antroposofische huisartsenpraktijk,
o Mits we de juiste persoon vinden en de juiste plaats gevonden wordt.
DIAH heeft sinds medio december niet alleen gesprekken gevoerd met het Medisch
Centrum Driebergen (waar Cor Dirks aan verbonden was), maar ook met andere
Driebergse artsen en met vertegenwoordigers van WIDAR Gezondheidscentrum Zeist.
Deze gesprekken waren intensief en soms zeer persoonlijk.
DIAH heeft gaande de rit zijn doelstelling verdiept:
o voldoende (in relatie tot de gebleken behoefte) en laagdrempelige
huisartsenzorg,
o maar ook reëel perspectief op een volwaardige positie als Praktijkhouder
o en samenwerking met andere antroposofische zorgaanbieders.
Resultaten gesprekken met Medisch Centrum Driebergen:
o Belangstelling voor antroposofische geneeskunde twijfelachtig, voornaamste
motief lijkt behoud patiënten
o Samenwerkingsgerichtheid onduidelijk en door DIAH als problematisch ervaren
o Groeiperspectief en positie voor aankomend antroposofisch arts onvoldoende
en vaag.
Conclusie DIAH: op dit moment is het perspectief op hetgeen DIAH voor ogen staat nog
zeer onduidelijk.

•

DIAH zet haar activiteiten voort om zijn beoogde resultaat: een goede antroposofisch
huisarts op een werkzame plaats te realiseren.

Gesprek met de aanwezige patiënten in de zaal
Na de stand van zaken was er ruimte voor de zaal om vragen te stellen en konden we ideeën
uitwisselen. Hieruit kwamen een aantal vragen en tips naar voren.
Er bleek grote steun vanuit de aanwezigen voor een zelfstandige antroposofische huisarts.
‘Een antroposofisch huisarts moet als vrij mens kunnen handelen. De enige manier waarop
dat kan is het zelfstandige Praktijkhouderschap’.
Samenvatting vragen
Wat zijn de andere mogelijkheden
naast MCD?
Hebben jullie met Dirks
gesproken?
Waarom niet met Widar praten
over een vestiging in Driebergen?

Wat adviseren jullie ons om nu te
doen?

Waarom niet overlegd met
consultatief arts in Kraaybeek?
Bij wie sta ik nu ingeschreven, ik
zat bij Dirks

Wij praten ook met ander huisartsen, maar dat zijn
vertrouwelijke gesprekken. Wij willen graag in goed
overleg blijven met alle partijen.
Nee. Hij is gestopt. Het is hem niet gelukt een
geschikte opvolger te vinden. DIAH richt zich op de nu
werkzame huisartsen.
Wij richten ons nu op samenwerking van de huidige
huisartsen om spanningen tussen de huisartsen
onderling te vermijden. Widar denkt wel nadrukkelijk
mee op de achtergrond en is bereid om inhoudelijke
collegiale steun te verlenen aan een nieuwe
antroposofisch huisarts in Driebergen.
Wij kunnen geen advies geven. Daar is de situatie nog
niet duidelijk genoeg voor en patiënten kiezen zelf
hun huisarts. Kennismaken met de nieuwe
waarnemend antroposofisch huisarts kan natuurlijk
wel. Wij hopen dat er over 2 tot 3 maanden meer
duidelijk is.
Wij zoeken echt naar een huisarts. Een consultatief
arts is voor veel mensen financieel niet bereikbaar.
Bij Lydia Kramer

Tips
•
•

•
•
•

Zoek contact met de zorgverzekeraars en bekijk of er met hen te praten valt. “Zij sluiten
immers contracten met huisartsen en kunnen hierin sturen.”
Vanaf 2015 wordt het wijkgericht werken ingevoerd om de afstand tussen zorg en
patiënt nog kleiner te maken. Dit botst enigszins met ons streven naar een huisarts voor
heel Drieberen en daarbuiten. De gemeente wordt een steeds belangrijker factor, neem
dat ook in ogenschouw
Durf te dromen van een zelfstandig therapeuticum!
Ga zelf op zoek naar een jonge huisarts!
Het huidige criterium voor het bereik van omwonende patiënten van een huisarts is 5
kilometer. In Gouda zijn er echter afspraken gemaakt tussen huisartsen om ook verder
weg wonende patiënten te bedienen. Daarmee zou 1 huisarts voor de gehele gemeente
Utrechtse Heuvelrug gerealiseerd kunnen worden. Therapeuticum Calendula heeft 2200
patiënten en 200 consultatieve patiënten. Genoeg voor 2 huisartsen.

Meer informatie: www.diah.nl of info@diah.nl

