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In deze Nieuwsbrief van Therapeuticum de Es staan we stil bij de thema’s lente en zomer. We laten de lente bijna achter ons 
en zijn alweer op weg naar de langste dag van het jaar. Op de Vrijescholen is het Meiboomdansen al achter de rug. Wanneer 
we onze blik naar buiten richten zien we de natuur in volle bloei en groei. Wat een krachten laten zich zien! Ook in onszelf 
kunnen we in deze periode van het jaar vaak onze levenskrachten goed voelen stromen. Zeker dit jaar, nu we minder in ons 
doen en laten beperkt zijn is het fijn om die levensenergie te voelen stromen. We wensen jullie veel leesplezier en inspiratie 
uit deze Nieuwsbrief toe! 

Artsen en Therapeuten van de Es 
 

 

Voorjaar, ook in jezelf! 
Alles begint weer te groeien in de tuin, water en voeding 
zijn nodig voor de planten om straks weer tot bloei te 
kunnen komen. Met voedingstoffen alleen redt de plant het 
niet, ze heeft ook voldoende water nodig. 
Met de mens is het eigenlijk net zo: aan de basis van onze 
gezondheid staat een goede levenskrachtenhuishouding. 
Om een goede levenskrachtenhuishouding op te bouwen 
en te onderhouden zijn een goede en gezonde voeding van 
groot belang, maar het drinken van voldoende water is 
minstens net zo belangrijk. 
 

‘water drinken is je etherhuishouding verzorgen’  
zeggen we in de antroposofische geneeskunde. 

 
Euritmietherapie  is een bewegingstherapie, waarmee we 
via onze etherhuis-houding (een ander woord voor 

levenskrachtenhuishouding) helend en verzorgend kunnen 
inwerken op zielsmatige en lichamelijke aandoeningen. 
Meestal vraag ik dan ook aan patiënten of ze wel dagelijks 
voldoende water drinken, dit ondersteunt namelijk de 
werking van de therapie.  
Maar ook vanuit andere medische invalshoeken klinkt min 
of meer hetzelfde. Zo zegt dr. F. Batmanghelidj: ‘je bent 
niet ziek, je hebt dorst’. Deze arts schreef al weer lang 
geleden een dik boek over het belang van voldoende water 
drinken voor behoud en herstel van gezondheid. 
 
Proost, op het voorjaar en op je gezondheid! 
 

Wieger Veerman 
Euritmietherapeut 

 
 

Artsen en Therapeuten naar Het Goetheanum (Dornach) 
 
We kunnen het niet laten om deze Nieuwsbrief te benutten om jullie te 
vertellen dat een flink aantal van onze artsen en therapeuten in September naar 
de conferentie van de Medische sectie in Dornach zal afreizen.  
 
Het thema van de conferentie is: 
 

”The heart around us”,  
The importance and meaning  

of the therapeutic community. 
 
Het behoeft geen uitleg wat een mooi thema dit voor ons als Therapeuticum is. 
Er zijn de laatste jaren best wat personele wisselingen geweest. Achter de 
schermen bouwen we al een tijd aan onze gemeenschap. We verwachten dat de 
conferentie ons zal inspireren en bezielen.  
 
We beloven alvast een verslag in de volgende Nieuwsbrief!  

 
 

Nieuwsbrief 



Triggerpoint Reset 
Sinds ik de opleiding tot Triggerpoint Reset behandelaar heb 
afgerond afgelopen jaar, houd ik mij meer en meer bezig met 
persoonlijke ontwikkeling, en hoe ik dit kan toepassen in 
mijn werk als fysiotherapeut.  
 
Ik zie mijzelf als ruimdenkend fysiotherapeut, en daardoor ben 
ik in staat om op meerdere gebieden van het leven 
(lichaam/gezondheid, familie/relaties, werk/ambities, staat 
van zijn/emoties) te zoeken naar de oorzaak van pijn. 
Specifiek gezegd, de oorzaak van de pijn die wordt 
veroorzaakt door (onbewust onderdrukte) spanning of stress.  
 
Wat ik heb geleerd in het afgelopen jaar, is dat…  
• wisselende pijn,  
• terugkerende pijn,  
• pijn die minder wordt door kou of warmte,  
• pijn die opkomt op bepaalde momenten op de dag,  
• frozen shoulders,  
• migraine,  
• brainfog en  
• andere pijn die langer dan 6 weken duurt,  
…deze pijn meestal van een andere oorzaak is dan puur fysiek.  
 
Immers, uitgegaan van een natuurlijk herstel, zou 
overbelasting/gebroken botten/gescheurde spieren, zeker 
binnen 6-8 weken hersteld moeten zijn met de juiste 
begeleiding. Gaat deze pijn nou nóg niet weg, zal er een nog 
andere oorzaak te vinden zijn.  

En wat dat is, dat zoek ik samen met mijn cliënten uit die bij 
mij komen voor fysiotherapie. Of, om ook tot het helen, 
loslaten of herstellen van deze oorzaak te komen, kan ik je 
o.a. begeleiden in een 6-8 weeks Programma: het VIP-
Programma (Very Important Patient). Maar, voordat wij dat 
doen, bespreken we samen in een adviesgesprek of intake, of 
tijdens de behandelingen fysiotherapie, of dit ook iets voor 
jou kan zijn. 
In het afgelopen jaar heb ik meerdere cliënten mogen 
begeleiden naar een leven waarin zij nu Zelf centraal staan, en 
niet alleen de pijn. Zijn zij in staat om de pijn vrij snel te 
kunnen 'switchen', en meer plezier te ervaren in het dagelijks 
leven met hun partner, kinderen of kleinkinderen!  
De fysieke 'reset'technieken die ik ook in het VIP-Programma 
toepas, zijn ook ideaal voor een 'quick fix' bij bijvoorbeeld 
'vage pijn'. Pijn waarvoor je al een poos voor onderzoeken in 
ziekenhuizen, artsen of andere therapeuten op reis bent 
geweest maar waar nog geen oorzaak voor is gevonden.  
 
Ben je geïnteresseerd in mijn behandelmogelijkheden? Check 
dan de website van het therapeuticum, mijn website 
www.heliosfysiotherapie-revalidatie.nl of neem via telefoon 
contact op 06-83712213.  
 

Liefs,  
Esther Gieling-Meijer  

Pijn Reset behandelaar en Fysiotherapeut  
pijnvrijemama.nl # Helios fysiotherapie en revalidatie 

 

Recept kikkererwten curry 
Een aantal jaren geleden was ik met mijn collega’s op de gezondheidsbeurs. Een uitje waar we (voor de COVID- pandemie) 
jaarlijks naar toe gingen. Om kennis te maken met koken werd daar ook live gekookt. Gezien het dat jaar (2016) het “jaar van de 
peulvruchten” was, stonden de peulvruchten dan ook op het menu. Daar maakte ik kennis met dit recept van Ekomenu. 
Sindsdien komt dit recept heel regelmatig terug op ons weekmenu. Ik zou zeggen, probeer hem uit en eet smakelijk! 
 
Ingrediënten voor 2 personen 

• half blokje groentebouillon 
• 2 rode uien 
• 2 rode en/of gele paprika’s 
• 400 gram (blik) kikkererwten 
• 1 komkommer 
• 25 g gele currypasta  

(bijv. van Fair Trade) 
• 200 ml kokosmelk 
• 100 gram (baby)spinazie 
• 150 ml water 
• 1el olie 
• 1 el paprika poeder 
 
Recept van Ekomenu 

Bereiding 

• Verwarm het water en los hierin het groentebouillon blokje op; 
• Maak de groenten schoon: pel en snipper de rode ui. Maak de paprika’s schoon en 

snijd klein. Was en snijd de komkommer in de lengte doormidden, haal met een 
lepel de zaadlijsten er uit en snijd de komkommer in kleine stukjes; 

• Doe de kikkererwten in een vergiet en spoel af onder de kraan; 
• Verwarm de olie in een pan. Fruit de uien en paprika’s samen met de gele 

currypasta circa 2 minuten aan; 
• Voeg de komkommer, kikkererwten, kokosmelk, paprikapoeder en de bouillon toe. 
• Roer alles goed door elkaar en laat circa 10 minuten op zacht vuur pruttelen met 

de deksel op de pan. 
• Was de spinazie en roer dit de laatste minuut door de curry. 
• Serveer en eet smakelijk! 
 

Grace Bosch 
Diëtist 



Zintuigen 
Zintuigen, we hebben ze allemaal. En behalve het kunnen luisteren, ruiken, 
proeven, voelen en zien doen ze nog iets: ze brengen ons in het Nu. 
Ons hoofd is altijd in het verleden of de toekomst. Ons lichaam is in het nu. 
Dus mocht je gestrest zijn, of overlopen van allerlei goede ideeën: geef 
aandacht aan je zintuigen!  
Ga bijvoorbeeld buiten staan en voel de wind op je huid...niks anders dan dat: 
de wind voelen op je huid. Of eet iets met aandacht, raak jezelf aan, of wordt 
aangeraakt.....Het hoeft maar iets kleins te zijn, maar doe het met aandacht. 
Als je je zintuigen met aandacht 'gebruikt' ben je weer aanwezig in het 
moment. 
In de natuur gebruiken we onze zintuigen makkelijker op een bewuste manier. Het luisteren naar een vogel, het zien van een 
mooie bloem. Dit is 1 van de manieren waarop de natuur ons helpt weer dichter bij onze natuur te komen: onze staat van Zijn.  
Elk jaargetijde zit vol met belevenissen voor je zintuigen. 
Voor nu wens ik je een fijn voorjaar met veel geniet-momenten! 

Mischa Coolen  

Je Natuur  
 
 

Vuurspringen 
Wanneer ik mijn blik al een klein beetje verder de zomer in richt, verschijnt op mijn netvlies het St. Jansfeest op 24 juni. Het 
feest valt samen met de zomerzonnewende. Het is een uitbundig Jaarfeest, de kinderen en volwassenen dragen bloemen in hun 
haar en wie ooit een viering heeft bijgewoond zal onmiddellijk aan het vuurspringen denken. Je koopt er een jaar gezondheid en 
geluk mee, wordt gezegd. Jonge paartjes die er met z’n tweeën overheen springen hopen samen een gelukkig leven te leiden. 
 

Als Kinderoefentherapeute werk ik met kinderen door middel van beweging aan 
hun ontwikkeling. Bij jonge kinderen is het bewegen hèt middel om zich hun 
lichaam (hun huis) eigen te maken. Ze leren er zichzelf mee ervaren en de wereld 
kennen. Springen, huppelen, wie ziet het niet voor zich? Toch is het niet voor ieder 
kind van zelfsprekend om vrij en soepel te kunnen springen. Voor anderen is het 
juist weer lastiger om stevig te kunnen landen. Met je voeten van de aarde, de 
lucht in of juist andersom? Vanuit de lucht terug naar de aarde. Elk kind laat in zijn 
of haar manier van springen een beetje van zichzelf zien, altijd een rijkdom aan 
waarnemingen voor mij! 
 
Jonge kinderen laten in hun bewegen enorm veel van zichzelf zien. De snelle ranke 
luchtige bewegers, die soms moeite hebben met tot stilstand komen. Om rustig op 
hun stoeltje te gaan of blijven zitten, om te zakken in hun lichaam en zich te 
ontspannen. Of de wat tragere, soms wat houterige bewegers. Ze kijken liever wat 
meer om zich heen (soms de kat uit de boom), voelen zich soms wat zwaar.  
Bovenstaande is een kleine schets van beweegkarakteristieken die mijn werken 
met kinderen elke keer weer tot een mooie, soms spannende uitdaging maken. 
Wat beweegt een kind? Mag het wat meer de lucht in? Of verdienen zijn of haar 
voetjes op aarde wat meer stevigheid. 

 
Het ene kind daag je uit om vrij te worden in de sprong, de ander vraag je om wat meer te voelen van zijn of haar landing. 
Uiteraard in kindertaal, met plezier, met mooi materiaal om uit te lokken, soms met een liedje erbij… en in de zomer, altijd met 
het beeld van het vuurspringen van St. Jan voor ogen. Ieder kind zijn of haar eigen sprongen, met zichzelf, de wereld in! 
 

Melanie van den Dool 
Kinderoefentherapeut 



 
Familieopstellingen en systemisch werk op het Therapeuticum de Es 
Tijdens de familieopstellingen middag/avond nemen we je mee in de bijzondere wereld van het systemisch coachen/opstellen,          
waarvan wij hebben geleerd én ervaren dat het in het onbewuste én bewuste veld heling brengt. Je mag zelf een thema 
inbrengen of een vraag,  je mag als representant deelnemen, of beide. Maar niets moet. Op 1 middag/avond komen er 1 tot 2 
deelnemers aan bod met hun eigen vraag. Er is ruimte voor 5 tot 8 deelnemers. 
 
Wil je er bij zijn, dan kun je je opgeven via info@iseeyoucoaching.nl of via de website 
www.iseeyoucoaching.nl/familieopstellingen 
 
Hoe werkt familieopstellingen? 
Alles is in verbinding met elkaar. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Dankzij die verbinding mogen wij zijn. Hier en nu. Dankzij die 
verbinding zijn we soms ook daar. Soms onbewust, soms bewust. Dit noemen we de emotionele erfenis. Alles wat ouders niet 
verwerken, wordt doorgegeven aan onze kinderen van generatie op generatie. Het beïnvloedt ons gedrag positief en negatief, 
hoe we ons voelen, onze overtuigingen, patronen, verlangens, pijnen, trauma’s, angsten, nachtmerries en onze omgeving. Het 
beïnvloedt ons leven en dat is helemaal zoals het hoort te zijn. 
Soms is er onrust, zijn er blokkades, zijn er gebeurtenissen die steeds 
weer terugkomen, of ziektes die generatie op generatie doorgegeven 
worden. De onbewuste invloed maakt het lastig te begrijpen en te 
doorbreken. Het helpt om deze onbewuste zaken bewust te maken, 
zodat ze omarmd kunnen worden en weer kunnen worden losgelaten: 
de voorwaarden voor heelheid en kunnen zijn wie je werkelijk bent. 
 
Innerlijk werk beïnvloedt generaties voor en na jou en het heeft ook 
invloed op anderen. We hebben allemaal een rugzakje en daar ben je 
zelf verantwoordelijk voor. Het goede nieuws is dat alles wat we 
aanpakken, helen. Alles waar we ons bewust van worden dat we 
dragen of overnemen, kunnen we de plek gaan geven. Hierdoor 
ontstaat er rust en balans. Het systeem klopt weer. 
 
Inbrengen van vragen of thema’s 
Een vraag of thema kan overal over gaan. Bijvoorbeeld over je werk, 
of je wel of niet een bepaalde stap moet zetten. Of over iets in je 
familie waar je duidelijkheid over wilt. Het kan ook gaan over een reis 
die je wilt maken of misschien wel over het vinden van een (nieuwe) 
woning. Misschien heb je iets meegemaakt en wil je dat inbrengen. Of 
misschien vraag je je af waarom je maand langer is dan je budget. 
Misschien merk je in je gezin dat er continu dezelfde patronen 
terugkomen en lukt het je maar niet deze te doorbreken? En 
misschien is het thema ziekte wel iets waar je helderheid over wilt. 
Geen vraag is te gek om inzicht te krijgen in onderliggende patronen 
en relaties, omdat ze overal invloed op uitoefenen, ook op andere 
gebieden in je leven. 
 
Misschien komt er, terwijl je dit leest, wel een vraag of thema bij je op. Dien deze vraag in voor de bijeenkomst op 
www.iseeyoucoaching.nl/familieopstellingen of per email. 
Wat we jou sowieso kunnen beloven is dat je gaat ontdekken dat alles wat we tijdens deze bijzondere avond ervaren, een 
leerzame verrijking voor jou gaat zijn en dat je levens veranderende inzichten ontvangt. 
 
Kosten per middag/avond € 69,- voor een vraagsteller en € 39,- voor een representant te voldoen per Tikkie of contant. 
Patiënten van het Therapeuticum De Es hebben een speciaal tarief: € 49,- voor een vraagsteller en € 25,- voor een representant 
te voldoen per Tikkie of contant. Inclusief koffie en thee. 
Op de website van het Therapeuticum de Es, op onze facebook pagina en op I See You Coaching laten we jullie weten wanneer 
er middagen of avonden zijn.  
      

Warme groet,   
Dirk Voet 

Leiderschap / Mindset / Energie / Systemisch coach, hypnotherapeut, trainer en opsteller 
Info@iseeyoucoaching.nl   



Recept: Zomerse tomatentaart met amandelbodem 
Dit is een van de succesrecepten uit het boek "7 inzichten voor een blijvend goed gewicht" en staat vermeld op de site bij PuurGezond. 
 
 
• 4 personen 
• Bereidingstijd: 20 minuten 
• Oventijd: 25 minuten

Benodigdheden 
• Ingevette platte taart- of quichevorm (26-28 cm 

doorsnede) 
 
 
Ingrediënten 
 

Voor het deeg: 
• 1 ei 
• 200 gram amandelmeel 
• 2 eetlepels kwark 
 

Voor de vulling: 
• 3 eetlepels tomatentapenade 
• 4 middelgrote tomaten 

• handvol verse kruiden  
(peterselie, bieslook, oregano, basilicum) 

• 1 teentje knoflook 
• 2 eetlepels olijfolie 
 

Voor de salade: 
• 1 avocado 
• 1 kleine rode ui 
• 50 gram rucola of veldsla 
• 1 eetlepel citroensap 

 
 

 

 

Bereiden  
 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Klop het ei los. 
Meng het amandelmeel met de kwark, mespuntje zout 
en het ei tot een bal. 
 
2. Druk de bal uit in de ingevette quichevorm. Prik met 
een vork op verschillende plekken in de bodem en bak 
de bodem ongeveer 10 minuten in het midden van de 
oven. 
 
3. Haal de vorm uit de oven en besmeer de bodem met 
de tomatentapenade. Snij de tomaten in plakken en 
verdeel deze over de bodem. Leg de plakken naast 
elkaar, niet over elkaar. Knip de kruiden fijn en strooi ze 
over de tomaten. Pers de knoflook uit boven de olijfolie. 
Verdeel de olijfolie over de tomaten.  
 
4. Bak de taart in zijn geheel nog 15 minuten. 
 
5. Maak ondertussen de avocado schoon en snij het 
vruchtvlees in blokjes. Pel en snipper de ui. Meng de 
avocado met het citroensap, de ui en de rucola of 
veldsla en eventueel wat peper en serveer dit bij de 
taart. 
 

Manon van Aalst 
Diëtist

 

Stephanie Beuzenberg 
Kunstzinnig therapeut 


