Therapeuticum Calendula
Krugerlaan 79, Gouda
huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk,
consultatiebureau en therapieën geïnspireerd
door de antroposofische geneeskunde

praktijkinformatie maart 2019
Aan- en afwezigheid van de huisartsen
 Madeleen Winkler: aanwezig op dinsdag t/m vrijdag
 Munira Alwani: aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Agenda
Paaslezing donderdag 18 april 2019
Op donderdag 18 april 2019 vanaf 20.00 uur zal Madeleen Winkler een paaslezing verzorgen
met als thema “Dementie en Pasen, een andere kijk op dementie”.
Dementie is een gevreesde aandoening. Pasen kan nog een geheel ander licht werpen op
andere aspecten van dat hele ziekteproces als ziekte van onze tijd.
Therapeuticum Calendula, gebouw de Berk
Vrijwillige bijdrage

Vitaal de lente in
Basisoefeningen euritmie
Je leert in een ontspannen sfeer een aantal basisoefeningen, die een weldadige en
harmoniserende werking hebben op lichaam, ziel en geest.
Het kan een eerste kennismaking zijn, maar het kan ook de euritmie, die je al kent,
onderhouden en verdiepen.
Vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur.
Data: 22, 29 maart, 5, 12, 19 april, 10, 17 en 24 mei. Je kunt ook later instappen.
Kosten: € 80,- voor een serie van 8 keer.
Meer informatie bij Ghiti Brinkman: info@ghitibrinkman.nl, 06414145645 of 0708882676.

Madeleen Winkler Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Het is zaterdag 9 maart 2019. In het gebouw van Hogeschool Helicon te Zeist vergadert de
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) onder leiding van voorzitter
Madeleen Winkler. Het is haar laatste vergadering als voorzitter, na een voorzitterschap van 21
jaar.
Na afloop van de vergadering is er een feestelijke bijeenkomst met een bijzondere gast. De
burgemeester van Gouda, mevrouw Mirjam Salet, komt namens Koning Willem Alexander aan
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Madeleen Winkler de versierselen uitreiken van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In een
toespraak verwoordt burgemeester Salet de grote verdiensten van Madeleen Winkler. Al
tientallen jaren antroposofisch huisarts in het Therapeuticum Calendula aan de Krugerlaan 79 te
Gouda. Maar zij is ook bestuurslid van vele organisaties, zowel nationaal als internationaal, die
de complementaire geneeskunst stimuleren. En dat ze daarin een dominante rol vervult bewijst
het jarenlange voorzitterschap van de NVAA.

Fysiotherapie
Susan Bremer, fysiotherapeute, werkt op dinsdag, woensdagmiddag en –avond, en vrijdag.
Ze is bereikbaar op 06 – 48 96 08 69.

Solidariteitsfonds Calendula - patiënten helpen patiënten
De gedachte achter het Solidariteitsfonds is dat iedereen die dat nodig heeft de kans moet
krijgen om gebruik te maken van de volledige antroposofische gezondheidszorg. Met dit Fonds
proberen we mogelijke financiële belemmeringen weg te nemen.
Het Solidariteitsfonds is er voor alle patiënten die bij Calendula ingeschreven staan.
Heeft u niet de financiële ruimte om een bepaalde behandeling te volgen, bespreek dit dan met
uw huisarts of neem contact op met de beheerder van het Fonds Paul Prieckaerts, tel. 0182 –
570 971 (‘s avonds) of solidariteitsfonds.calendula@gmail.com
Een tegemoetkoming door het Fonds is alleen mogelijk voor kosten van antroposofische
behandelingen of medicijnen voor zover deze niet door de zorgverzekeraar vergoed worden.
Daarnaast vallen ook consulten bij Reinke Chavannes, biografisch coach en psychosociaal
hulpverlener, onder de reikwijdte van het Fonds. Voorwaarde voor een tegemoetkoming is altijd
een doorverwijzing door een van de huisartsen van Calendula. Een eigen bijdrage is altijd van
toepassing om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen.
Wij hopen dat we dit jaar weer genoeg bijdragen mogen ontvangen, zodat we geen patiënten
teleur hoeven te stellen. Om het Fonds op peil te houden is een gemiddelde bijdrage nodig van
€ 20,- per persoon per jaar (adviesbedrag). Een gezin zou € 40,- kunnen bijdragen.
Maak uw bijdrage 2018 over naar:
Triodos Bank, NL91 TRIO 0390 5156 47 t.n.v. Calendula, onder vermelding van
‘Solidariteitsfonds jaarlijkse bijdrage 2018’.

Praktijkbrief komt nu voortaan per e-mail
Alleen nog voor die patiënten die echt geen e-mail kunnen ontvangen, komt de
praktijkinformatie per post. Hebben we nog niet uw goede e-mailadres?
Stuur dan een e-mail naar info@therapeuticumcalendula.nl met de mededeling:
Ja, stuur mij de praktijkinformatie naar het volgende e-mailadres: ……….
Onder vermelding van uw naam en adres, zodat we u uit de postverzendlijst kunnen halen.
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THERAPEUTICUM CALENDULA PRAKTIJKINFORMATIE
ADRES
Krugerlaan 79, 2806 EC Gouda
TELEFOON
 0182 – 580 344 (van 8.00 – 13.00 uur)
spoedgevallen overdag:  0182 – 521 021
Na 17.00 uur en in het weekend:
HuisArtsenPost  0182 – 322 488
ALLEEN VOOR DRINGENDE ZAKEN is het Therapeuticum
’s middags telefonisch bereikbaar:
beluister het bandje van het antwoordapparaat!
OPENINGSTIJDEN
8.00 – 13.00 uur en 14.00 – 17.00 uur,
woensdagmiddag gesloten
SPREEKUUR AFSPRAKEN
Voor korte afspraken kunt u
 op de dag zelf bellen:  0182 – 580 344
(van 8.00 – 8.30 uur)
 tot 24 uur van tevoren (voor een afspraak op maandag tot uiterlijk vrijdagmiddag)
mailen: afspraak@therapeuticumcalendula.nl
Voor consulten die meer tijd vragen kunt u
 dagelijks tot 12.00 uur bellen om een afspraak te maken
AANWEZIGHEID ARTSEN
 Madeleen Winkler: dinsdag t/m vrijdag
 Munira Alwani: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
TELEFONISCH SPREEKUUR
Aanvraag bij de assistentes vóór 10.00 uur.
De dokter belt u in de loop van de dag terug.
AANVRAGEN VAN RECEPTEN, VISITES EN AFSPRAKEN
Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur:  0182 – 580 344
per fax:  0182 – 522 998 of
per e-mail: recept@therapeuticumcalendula.nl o.v.v. naam, adres, geboortedatum, gewenst
recept en toedieningsvorm.
Op verzoek van de apotheek vragen wij u om uw herhalingsrecepten minimaal 2 dagen voor u ze
wilt ophalen, aan te vragen.
ASSISTENTEN-SPREEKUUR
Dagelijks van 10.30 – 12.00 uur voor: injecties, oren uitspuiten, bloeddruk meten, urineonderzoek, bloedonderzoek en wratten aanstippen.
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CONSULTATIEBUREAU / KINDERSPREEKUUR
Iedere donderdag op afspraak.
Madeleen Winkler, huisarts / CB-arts en Josien van Sandick, verpleegkundige.
BANKNUMMER:
NL55 INGB 0004 1667 32
Verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren aan het Therapeuticum kenbaar te maken,
anders zijn wij genoodzaakt het consult in rekening te brengen.
MEDEWERKERS CALENDULA
 Madeleen Winkler, huisarts
 Munira Alwani, huisarts
 Josien van Sandick, verpleegkundige
 Ghiti Brinkman, euritmietherapie
 Lilian Dijkema, kunstzinnige therapie, Odette Aalhuizen vervangster
 Susan Bremer, fysiotherapie
 Ria Wijlhuizen, assistente
 Caroline Tinga, assistente
 Trudy van Paridon, assistente
 Esther van der Ven - Butterman, assistente
 Marit van der Heiden – Slappendel, assistente
 Astrid de Frankrijker, praktijkverpleegkundige
 Gerdien de Hek, praktijkondersteuner GGZ
 Marloes Vermeulen, praktijkondersteuner GGZ jeugd
 Sirikit Noordam, boekhouding
STICHTINGSBESTUUR



Jan Wiersma,  0182 – 513 404
Jan Bouman,  0182 – 571 758

KLACHTENCOMMISSIE


Annette Cools,  06 – 51 60 40 07

SOLIDARITEITSFONDS


Paul Prieckaerts,  0182 – 570 971 (‘s avonds)

ANTROPOSANA GOUDA E.O.
- algemene info over patiëntenvereniging Antroposana: info@antroposana.nl
- vragen over de antroposanapolis: antroposanapolis@flexisgroep.nl

Kijk voor actuele informatie op: www.calendula-gouda
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