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De schoolarts vroeg mij op twaalfjarige leeftijd wat ik later wilde worden. ‘Dierenartsassistente,’ was
mijn antwoord. ‘Weet je nog wat je wilde worden toen je zes jaar was?’ vroeg zij. Dit wist ik niet meer.
Ze keek op haar papier: ‘Winkelmevrouw.’ Mijn vader was directeur van een fabriek en als liefhebberij
hield hij huis- en boerderijdieren. Het harde werken, de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid ,
dienstbaarheid en vrijheid van een eigen onderneming spraken mij als kind al aan. Via een
kortstondige carrière als zweminstructeur in Leiden raakte ik bevriend met een psychiatrisch
verpleegkundige. Zij was enthousiast over haar werk in Schakenbosch, het voormalige Hulp&Heil en
ik raakte geïnteresseerd in haar verhaal. Op negentienjarige leeftijd solliciteerde ik bij deze instelling
in Leidschendam, als leerling psychiatrisch verpleegkundige. Ik werd aangenomen. Mijn aandacht
verplaatste zich van dieren verzorgen naar mensen verzorgen!

Op eenentwintigjarige leeftijd liep ik tijdens een nachtdienst in mijn eentje een ronde door een
gebouw. Plotseling werd ik door een cliënt van  achteren in een wurggreep genomen en tegen de
grond gewerkt. Deze cliënt had grote handen en mijn luchtpijp werd volledig afgesloten. Het was voor
mij werkelijkheid, dat dit het einde van mijn leven betekende. Ik werd na enige tijd toch gered en ik
kwam terug van een bijna-doodervaring. Het maakte een grote indruk op mij en vanaf deze
gebeurtenis had ik een direct lijntje met de geestelijke wereld.

Een paar maanden later
nam mijn leven een
wending. Met mijn
diploma op zak, verhuisde
ik naar de stad Groningen.
De reden dat ik vanuit het
Westen naar het Noorden
des lands verhuisde, was
dat mijn geliefde - we zijn
bijna veertig jaar
getrouwd - hier
studeerde. Ik werd patiënt
en lid van het
Antroposofisch
Therapeuticum, een
voorloper van
Therapeuticum
Lemminkäinen. Het was
voor mij thuiskomen.

Leidschendam, opleiding verpleegkunde psychiatrie  1978-1981



Na mijn bachelor verpleegkunde werd ik
rond mijn 42e benaderd door het CDA of
ik op de  kandidatenlijst wilde voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Deze vraag
kwam voor mij out of the blue. De vraag
kwam vanuit de Turkse gemeenschap in
Leiden, waar ik persoonlijke banden mee
had. Ik ben de uitdaging aangegaan en ik
werd gekozen als gemeenteraadslid. Mijn
aandachtsgebieden waren economische
zaken en financiën. Na een periode van
vier jaar kwam ik op het idee, dat ik ook
invloed kon uitoefenen op beleid in de
zorg en dat ik verantwoordelijkheid zou
kunnen dragen voor budgetten. Om dit te
kunnen doen had ik handvatten nodig en
daarom volgde ik een bachelor
management aan de Hogeschool Leiden.
Inmiddels was ik 49 jaar.

Rond mijn 28e jaar verhuisden wij met ons vijven naar Leiden, omdat mijn echtgenoot hier een baan
kreeg. Het contact met de antroposofie bleef door Vrije School Mareland en het Antroposofisch
Therapeuticum Leiden (ATL).  Ik ging werken in Leidschendam bij de opvolger van Schakenbosch ‘
Rivierduinen’ op een  gesloten opname-afdeling voor 60 plussers die niet werden verdacht van
cognitieve stoornissen. Ons vierde kind werd geboren in mijn 35e levensjaar. Drie maanden later
werd ons oudste kind, met autismespectrumstoornis, voor zeven jaar opgenomen in de Zonnehuizen
te Zeist. Dit was een instelling voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen, geïnspireerd vanuit het
antroposofisch gedachtegoed. Het onderwijs en de leefomgeving sloot aan bij onze visie. Dit had een
goede invloed op haar. Het feit, dat zij niet meer dagelijks bij ons was, vonden wij allemaal 
 verdrietig.

Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar de lichamelijke aspecten van de mens en ging in deeltijd
verpleegkunde studeren aan de Hogeschool in Leiden. Mijn werkgebied verplaatste zich naar het
verpleeghuis, zodat ik me kon bekwamen in somatische verpleegtechnische handelingen.

Leiden, gemeenteraadslid CDA Leiden, 2002

Mijn werkplek vond ik in een dorpsgemeenschap van verstandelijk gehandicapten ‘Nieuw Woelwijck’.
Ondertussen werd ik moeder van drie kinderen. Het antroposofisch consultatiebureau leende mij
boeken uit over het grootbrengen van kinderen. Er ging een wereld voor mij open: het gebruik van
natuurlijke materialen, zang, water, zand, regelmaat, de natuur etc.

Mijn werkgebieden binnen Rivierduinen waren breed. Onder andere werkte ik bij kinderpsychiatrie en
ambulante thuiszorg in een coördinerende functie. Daarna stapte ik over naar de verslavingszorg,
alwaar ik de rol van projectleider kreeg. Dit waren fulltime banen. In deze periode ben ik aan meditatie
en yoga gaan doen. Dit brengt mij, tot de dag van vandaag, telkens terug naar de optimale balans
tussen werk en rust.



Na enkele jaren werden de verpleegkundigen
opgeroepen om zich te herregistreren voor
de BIG (Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg). Ik werkte niet meer aan
het bed en ik stond daarmee voor een
belangrijke keuze. Ik heb mijn hart gevolgd
en gekozen voor het bed. Als meewerkende
projectleider in een reguliere
thuiszorgorganisatie in Leiderdorp heb ik
me omgeschoold tot wijkverpleegkundige.

Langzamerhand realiseerde ik mij, dat ik
een brede ervaring had met doelgroepen in
de gezondheidszorg. Maar dat ik nog nooit
had gewerkt in een instelling, waarin
gewerkt werd vanuit het antroposofische
gedachtegoed.  Terwijl deze visie voor mij
een belangrijk richtsnoer is in mijn leven. 

Op vakantie in Drenthe, omstreeks 2005

Ik besloot te solliciteren bij Stichting Lievegoed. ‘Nieuw Rijsenburg’ in Driebergen-Rijsenburg werd
mijn eerste werkplek binnen deze organisatie. Indertijd was dit een resocialisatie afdeling voor
jongeren tussen de 21 en 28 jaar. Hier te mogen werken, voelde als een reis van mijn hoofd naar mijn
hart. Tijdens een avonddienst kreeg ik een brochure in handen, met een advertentie van een post-
HBO-opleiding bij de Academie Antroposofische Gezondheidszorg. Ik voelde mij direct enthousiast
worden en schreef me in voor de Interdisciplinaire Basismodule. Bij deze opleiding hoort een intake
en ik ontving een uitnodiging. Dit vond plaats in het Therapeuticum Utrecht.

Ik werd ontvangen door twee docenten van Stichting Plegan: Sonja van Hees en Mirjam Zonneveld.
Zij vielen direct met de deur in huis: als ik mij inschreef voor de opleiding verpleegkundige
antroposofische zorg, zou er gestart kunnen worden met een nieuwe groep. Het zat vast op de
deelname van slechts één verpleegkundige. De opleiding aan de Academie, waar ik eigenlijk over
kwam praten, zat er voor het eerst in deze voortgezette verpleegkunde opleiding verweven, als
pilot. De tijdsbesteding voor deze opleiding was fors. Vreemd genoeg, voelde ik toch, dat dit het
ging worden. Dit moment, deze keuze, deed ertoe. Sonja en Mirjam hadden benadrukt, dat ik er
rustig een paar dagen over kon nadenken. Ik heb er voor de vorm nog wel een paar dagen over
nagedacht, maar mijn besluit was tijdens het gesprek al genomen.

De opleiding was een verdieping, waarbij voor mij alle puzzelstukken in elkaar vielen. Alles wat ik
in mijn leven had ervaren op het gebied van de antroposofie kwam terug in de theorie. Gaandeweg
de opleiding groeide bij mij het idee om een thuiszorgorganisatie op te richten vanuit
antroposofisch gezichtspunt. Mijn werkgebied binnen Lievegoed verplaatste zich naar de Kliniek.
In die tijd was daar een open- en gesloten afdeling psychiatrie. Als ik een late dienst had en de
volgende dag een vroege dienst sliep ‘s nachts ik in de inwrijfkamer, omdat de reisafstand naar
Leiden te groot was. In deze periode werkte ik mijn plan uit om te starten met een
thuiszorgorganisatie. Na een bezuinigingsronde in 2015 was er bij Lievegoed geen ruimte meer
voor mij.



Op mijn 56e maakte ik een
sprong in het diepe en na een
paar maanden reilde en zeilde
Cuprum als beginnende
zorgcoöperatie. Cuprum in de
vorm van een zorgcoöperatie
kwam niet van de grond om
verschillende redenen. Ik ben als
eenmanszaak verder gegaan met
collega’s in loondienst en
zelfstandigen. Pallium Portam
was voor Cuprum een voorbeeld.
Het zzp-concept met de
zorgkringen zoals in Maastricht
sloeg in Leiden om verschillende
redenen niet aan. Na een paar
jaar is Cuprum een BV geworden
met commissarissen en met een
team van medewerkers die de
visie gemeenschappelijk dragen.

Mijn echtgenoot en ik hadden in 2003 een industrieel erfgoedpand gekocht in de binnenstad van
Leiden. Het bedrijf van mijn echtgenoot was uit zijn jasje gegroeid qua huisvesting. Het was het
pand, waar ik tussen mijn 28e en 35e mijn oog op had laten vallen. Telkens als ik er voorbij fietste
droomde ik ervan om een eigen winkel starten in dit pand. Wat ik ging verkopen deed er niet toe.
Voor mijn gevoel, was het al zo! Een droom die ik al had als zesjarige. Het gaf mij een blij gevoel.
Mijn echtgenoot betrok met zijn bedrijf een deel van het pand, een ander deel werd ons
woonhuis. ‘Mijn winkel’ werd een vergaderzaal. Eenentwintig jaar na mijn eerste droom over dit
pand, heb ik in deze ruimte Cuprum opgericht met de verkoopt van thuiszorgdiensten.

Na twee jaar tikte de teller bij Cuprum dertig cliënten en dit aantal is continue gebleven. We
werken professioneel vanuit het keurmerk HKZ mét de blik op de gehele mens. Dit brengen we
tot uiting in individuele begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging onder het motto
‘uitzicht op een nieuwe balans’. De zorg aan huis is bedoeld voor mensen met psychiatrische
problematiek, geheugenstoornissen, gedagsproblemen, (niet) aangeboren-hersenletsel,
palliatieve en terminale zorg. Reguliere thuiszorg wordt ook gegeven, als dit gevraagd wordt.

Haarlem,projectleider RIBW-KAM Haarlem,  2011

Voor mij zijn de collega’s de diamanten en de cliënten het goud. De organisatie valt of staat met
een warm, professioneel team. Scholingen en bijscholingen vanuit antroposofische visie voor
Cuprum organiseren en verder ontwikkelen en tot stand brengen is een van mijn grootste
werkdoelen de komende jaren. Dat is de reden, dat ik met vlogs en online scholingen ben
gestart. Daarin houd ik het lijntje met onder andere zuster/broeder thuiszorgorganisaties
Pallium Portam en Amada, Stichting Plegan, de V&VNAZ en de NVAZ.



Ik ben nu 62 jaar. Hoe zal mijn
werkbiografie verder gaan? Over een
jaar of zes hoop ik Cuprum over te
dragen aan een of twee collega’s. De
ideeën die ik hierover heb, ben ik in
mijn hoofd aan het uitwerken en
zullen handen en voeten krijgen,
wanneer de tijd daarvoor rijp is. Na
die tijd zou ik, op bescheiden schaal,
nieuwe op antroposofisch
gedachtegoed gebaseerde thuiszorg
initiatieven willen adviseren en
ondersteunen. Uiteraard in
samenwerking met de NVAZ, de
V&VNAZ, zuster/broeder
thuiszorgorganisaties Pallium Portam
en Amada,  Stichting Plegan en
andere organisaties met dezelfde
visie.

De toekomstbeelden uit mijn jeugd hebben vorm gekregen in een ‘winkel’ met zorgdienstverlening.  
De antroposofie is op mijn 21e jaar op mijn levenspad gekomen. Ik heb mij ermee verbonden vanuit
de praktijk van het dagelijkse leven. Deze praktische vorm van leren past ook bij mij, zoals ik
zonder door mij bedacht werkprofiel, in de verpleging ging werken. Ik heb met ambitie en
nieuwsgierigheid gewerkt in verschillende segmenten van de gezondheidszorg en mij permanent
bijgeschoold en verdiept. Pas in het tweede gedeelte van mijn werkzame leven ben ik mij gaan
professionaliseren in de antroposofische gezondheidszorg. De achterliggende theorieën kloppen
voor mij, omdat ik deze al ervaren heb in de praktijk. De antroposofie is voor mij een levensvisie
geworden, die alle aspecten van mijn leven beslaat. En hiermee is de cirkel rond.

Leiden, directeur Cuprum en wijkverpleegkundige, 2021


