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consultatiebureau en therapieën geïnspireerd door de
antroposofische geneeskunde
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Praktijkinformatie februari 2018
Calendula NHG geaccrediteerd!
Na een jaar lang zorgvuldige voorbereiding is de huisartsenpraktijk van Calendula officieel NHG
geaccrediteerd. Het was al een jarenlange wens om zichtbaar te maken dat we een betrouwbare, goed
georganiseerde huisartsenpraktijk zijn.
Het NHG-certificaat hangt nu boven de tussendeur van de hal bij de ingang.
Dit betekent dat ‘werkprocedures’ opgeschreven zijn en daarbij natuurlijk nog eens precies zijn nagelopen
en met elkaar afgesproken. Het was heel veel werk om, wat we ‘gewoon goede zorg leveren’ vinden en al
jarenlang zo doen, ook op te schrijven en voor de buitenstaander die de audit kwam doen toetsbaar te
maken.
Hulde aan de assistentes die me daarbij zo goed geholpen hebben de puntjes op de i te zetten!
Jaarlijks wordt de accreditatie opnieuw beoordeeld.
We zijn blij met uw bijdragen door de Qualizorg vragenlijst voor ons in te vullen en eventuele niet goed
lopende zaken vooral ook aan ons te melden, zodat we er wat mee kunnen doen. Qualizorg stuurt
mensen die op het spreekuur zijn geweest eenmaal per jaar een e-mailtje, of desgewenst een brief, met
een link naar de vragenlijst. Heeft u die nog nooit ontvangen? Meld dat dan even op het spreekuur, dan
zetten we het ‘vinkje’ aan dat u toestemming geeft uw e-mailadres door te geven aan Qualizorg.
Een deel van de vragenlijst vraagt naar de antroposofische behandeling. Het lectoraat Antroposofische
Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden krijgt deze ook anoniem voor een publicatie over de
tevredenheid van patiënten in antroposofische huisartsenpraktijken.
Madeleen Winkler, huisarts

Paaslezing
De dood hoort bij het leven
Wie geboren wordt, weet dat hij eens zal sterven.
Wat gebeurt er rond het sterven en na de dood?
In onze haastige tijd met volle agenda’s wordt dat vaak weggestopt. We worden plotseling geraakt door
het bericht dat iemand zal gaan sterven. Veel mensen weten daar ook niet goed raad mee. Van
nabestaanden hoor je dat kennissen op straat de andere kant op lijken te kijken.
Hoe wordt de dood weer een deel van ons leven?
Waar komt de discussie rond het ‘voltooid leven’ vandaan en waarom vragen mensen om euthanasie?
Paaslezing door Madeleen Winkler, huisarts
Dinsdag 27 maart 20.00 uur
Therapeuticum Calendula, gebouw De Berk
Krugerlaan 79, 2806 EC Gouda

Omgaan met dierbare overledenen
Bij voldoende belangstelling zal Madeleen Winkler weer drie avonden verzorgen over
‘wat kun je nog doen voor dierbare overledenen.’
U kunt uw voorkeursavond opgeven bij de administratie 0182 - 580 344
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn die ook in Madeleens agenda passen, krijgt u bericht.

Kastanje
Krugerlaan 79 haalde even het ‘grote’ nieuws. Hebt u het gemist? Dan praten we u nu even bij.
In de Goudse Post van 31 januari 2018, op de nieuwspagina van de Gemeente Gouda, werden we
genoemd. Onder het kopje ‘Omgevingsvergunningen regulier’ stond te lezen:
Krugerlaan 79, het kappen van
een boom (17-01-2018)
Het betekent dat de Stichting Calendula, verantwoordelijk voor de gebouwen en het terrein, een
vergunning aanvroeg bij de Gemeente Gouda voor het kappen van een boom. De kastanje voor gebouw
De Berk verkeert in slechte staat. Hij lijdt aan de bloedingsziekte. Een beruchte ziekte voor
paardenkastanjes.
In de laatste week van januari liep er ineens een man in een geel hesje op het grind voor De Berk. Hij
stelde zich voor als een medewerker van de Omgevingsdienst Midden-Holland. ‘Hij is in slechte staat’ zei
de man tegen de medewerkster van Calendula, terwijl hij gebaarde naar de kastanjeboom.
Op 17 januari 2018 heeft de Gemeente de aanvraag tot kappen van de paardenkastanje ingeschreven.
Die inschrijving werd op 31 januari 2018 openbaar gemaakt. Openbaarmaking geeft burgers de kans om
bezwaar te maken. De periode waarin bezwaar gemaakt kan worden duurt 6 weken.
De Gemeente vraagt intussen ook advies aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). En de
ODMH liet er geen gras over groeien. De deskundige van die dienst adviseerde de Gemeente om een
kapvergunning af te geven. In de eerste week van februari was de vergunning al binnen. De toestand van
de boom was kennelijk zo slecht dat de Gemeente de inspraaktermijn niet wilde afwachten.
Binnenkort zult u moeten wennen aan een parkeerterrein zonder kastanje…
Jan Wiersma, voorzitter Stichting Calendula

Aanwezigheid van de huisartsen
 Madeleen Winkler: dinsdag t/m vrijdag
 Munira Alwani: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, behalve op opleidingsdagen
Fysiotherapie
Susan Bremer, fysiotherapeute, heeft haar werkdagen uitgebreid naar dinsdag, woensdag en vrijdag. Ze is
bereikbaar op 06 – 48 96 08 69.

Praktijkbrief komt nu voortaan per e-mail
Alleen nog voor die patiënten die echt geen e-mail kunnen ontvangen, komt de praktijkbrief per post.
Hebben we nog niet uw goede e-mailadres?

Stuurt u een e-mailtje naar info@therapeuticumcalendula.nl met de mededeling:
Ja, stuur mij de praktijkbrief naar het e-mailadres……….
Onder vermelding van uw naam en adres, zodat we u uit de postverzendlijst kunnen halen.

Veranderde privacy wetgeving
In 2018 wordt de privacy-wetgeving verder aangescherpt. Calendula heeft zich via de coöperatie
Regionale Ondersteuning Huisartsen aangesloten bij een organisatie die ons helpt om datalekken van de
elektronische patiënten informatie te voorkomen.
Voor het consultatiebureau / kinderspreekuur geldt hetzelfde, maar dan via de RDOGMH.
De lastige consequentie van alle veranderde regels is dat:
1. we u toestemming moeten vragen om uw dossier te koppelen via het Landelijk Schakel Punt LSP,
zodat in acute situaties ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend, de collega’s op de Huisartsenpost
kunnen zien welke aandoeningen u heeft, welke medicijnen u gebruikt en wat we de laatste keer
met elkaar hebben afgesproken.
2. gelukkig hebben velen van u al toestemming gegeven via het formulier, of via
http://www.ikgeeftoestemming.nl
3. maar … als we u daarmee van dienst konden zijn, dan konden we in het verleden in de computer
van het Groene Hart Ziekenhuis uw uitslagen opvragen.
U begrijpt het al: nu moet u daar ook eerst toestemming voor geven. Ook dat formulier ligt bij de
assistentes op de balie voor u klaar.

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 Anneke Maissan en gesprekken met Reinke Chavannes, biografisch coach, 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.
In 2017 bleef het aantal bijdragen aan het Fonds en het totale bedrag aan bijdragen voor het eerst fors
achter bij de jaren daarvoor.
Wij hopen dat we dit jaar weer meer 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, IBAN: NL91TRIO0390515647 t.n.v. Calendula, onder vermelding van
‘Solidariteitsfonds jaarlijkse bijdrage 2018’.

Kunstsessie ‘Wát een schoonheid!’
Kunst waar je energie van krijgt
* Verlang je naar positieve en ontspannen gedachten?
* Wil je meer oog voor mooie dingen in het leven?
Leer naar de dingen kijken op een manier die vóór je werkt. Je bent van harte
welkom om schoonheid te ervaren. In jezelf en in de wereld om je heen.
Met inspirerende creatieve oefeningen en gesprek.
Donderdag:
Eens in de twee weken
Tijd:
11.00-12.30 uur of 19.30 – 21.00 uur
Plaats:
Therapeuticum Calendula, Krugerlaan 79 Gouda
Vergoeding:
5–rittenkaart € 99,00 (één proefles gratis)
Aanmelden en vragen:
lilianveradijkema@hotmail.com / 06 – 17 48 11 20
Kijk voor meer info: www.calendula-gouda.nl

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) e-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, behalve op opleidingsdagen
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 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, urine-onderzoek,
bloedonderzoek en wratten aanstippen.

CONSULTATIEBUREAU / KINDERSPREEKUUR
Iedere donderdag op afspraak.
Madeleen Winkler, huis- / 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
 Susan Bremer, fysiotherapeut
 Ria Wijlhuizen, assistente
 Caroline Tinga, assistente
 Kim van Peperstraate, assistente
 Trudy van Paridon, 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
COLOFON



Adry Lexmond
Marina de Horn & Han Verhulst

Kijk voor actuele informatie op www.calendula-gouda.nl

