Inleiding antroposofische geneeskunst
Antroposofie betekent wijsheid omtrent de
mens. De grondlegger van de antroposofie is
Rudolf Steiner (1861-1925). Hij gaf aan het begin
van de 20e eeuw een vernieuwende impuls aan
o.a. de geneeskunde.
Antroposofische artsen, fysiotherapeuten,
diëtisten en verpleegkundigen hebben naast hun
reguliere opleiding een specifieke opleiding in de
antroposofische geneeskunde gevolgd.
De kunstzinnige therapeuten hebben een
meerjarige antroposofische opleiding op HBOniveau gevolgd.
Van de meeste therapieën is ook een aparte
brochure met meer gedetailleerde informatie
verkrijgbaar via de assistente van :
Dhr. E.L.Ellis, Huisarts te Venkelveld 64
Klachtregeling antroposofische
therapeuten
Klachtencommissie van de NVAZ
Tel. 030 – 69 45 544
Locatie Centrum:
Venkelveld 64 ; 7006 TL Doetinchem
tel.: 0314 - 366646 (voice- mail)
www.therapeuticumvenkelveld.nl
De praktijk is eenvoudig te bereiken wanneer u
de volgende route neemt:
Plattenburgstraat - Kruidenlaan tegenover
Bessenweg - twee bruggetjes over -direkt na
tweede bruggetje links ( is Hoefbladveld ) - dan
rechts ( is Venkelveld - de even nummers) - na
75 m is links de praktijk en rechtsaf de
parkeerplaats.
Gelieve niet voor de huizen te parkeren en
voorzichtig te rijden !!!
Parkeren naast het praktijkpand is uitsluitend
bedoeld voor minder-validen en bij spoedeisende
situaties.
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Therapeuten
Dieettherapie

Anneke Horstink

Euritmietherapie

Annet Cranendonk

Fysiotherapie

vacature

Kunstzinnige
Therapie

Gertie de Ruijter

Muziektherapie

Bert Kock

Psycholoog

Allard van den Brink

Therapeutische
Spraakvorming

Veronica van Ittersum

Uitwendige
Therapie

Sandra Zoutendijk

De Therapeuten zijn lid van de Nederlandse
Vereniging van Antroposofische Zorg
Aanbieders ( NVAZ)

Bezoekt u ook onze site :

www.therapeuticumvenkelveld.nl

Hier vindt u actuele praktische informatie over
de huisartspraktijk In toenemende mate zult u
hier ook inhoudelijke informatie en links naar
andere sites kunnen vinden.
Daarnaast vindt u een toelichting over de
verschillende therapieën geïllustreerd met foto’s
en bij de muziektherapie zelfs met een
geluidsfragment.

Dieettherapie
A.Horstink, Diëtiste
Lid van de Ned.Ver.v.Diëtisten ( NVD)
Lid van de Ned.Ver.v.Diëtisten werkzaam vanuit de Antroposofie ( NVDA)
vergoeding: zie uw polisvoorwaarden
vrijdag
: 13.00-18.00 uur
afspraken
: 06-45760376
e-mail
: anneke@andermaal.nu
website:
: www.andermaal.nu
Euritmietherapie
Annet Q. Cranendonk
lid Ned. Ver. v. Eurythmietherapeuten
vergoeding : zie Uw polisvoorwaarden
maandag 13.00-17.30 uur
afspraken : 0575-553366
e-mail : cranendonk@hetnet.nl
zie ook www.euritmietherapie.nl

Kunstzinnige Therapie ( tekenen ,
schilderen , boetseren )
G.de Ruijter
lid Ned. Ver. v. Kunstzinnige Therapieën
op antroposofische grondslag
vergoeding : zie Uw polisvoorwaarden
dinsdag
: 08.00-12.30 uur
donderdag : 13.15 -17.30 uur
afspraken : 0314 – 344780
email
: gertiederuijter@hetnet.nl
zie ook : www. kunstzinnigetherapie.nl

Muziektherapie
B.H.T. Kock
lid Ned. Ver. v. Kunstzinnige Therapieën
op antroposofische grondslag afd. muziek
vergoeding: zie Uw polisvoorwaarden
zaterdagmorgen : 09.00 - 12.00 uur
afspraken
: 0314 – 343544

Psycholoog
Allard van den Brink
lid BPHA (Beroepsvereniging voor
Psychosociale Hulpverlening vanuit
Antroposofie)
vergoeding: zie uw polisvoorwaarden
afspraken: dinsdag
telefoon: 06 - 81 86 93 37
informatie: www.bureau-parcival.nl

Therapeutische Spraakvorming
V.H. van Ittersum
lid Ned. Ver. v. Kunstzinnige Therapieën
op antroposofische grondslag afd. Spraak
vergoeding: zie Uw polisvoorwaarden
woensdagmiddag
: 13.30-18.00 uur
woensdagavond
: 18.00-21.00 uur
Afspraken
: 0575 - 575738

Uitwendige Therapie
Sandra Zoutendijk,
Antroposofisch Verpleegkundige.
Lidnr.200 V&VN.AZ (Verplegenden en
Verzorgenden Nederland, Antroposofische
Zorg)
Emmastraat 54 6862 GV Oosterbeek
Email: inwrijven4you@gmail.com
maandag
: 09.00 - 13.00 uur
donderdag
: 09.00 - 13.00 uur
evt. ‘s middags aan huis
Voor afspraken, vragen en info:
Zie de website, stuur een mail
of bel: 06-14885349
Vergoeding
- zie uw polisvoorwaarden

