ATL- Antroposofisch
Therapeuticum Leiden
Het Antroposofisch Therapeuticum Leiden
is een samenwerkingsverband waarin
huisartsen en therapeuten uit verschillende
vakgebieden werkzaam zijn op het gebied
van
de
eerstelijns
gezondheidszorg.
De gezondheidszorg die het ATL biedt
omvat de reguliere eerstelijns gezondheidszorg aangevuld met inzichten vanuit de
antroposofie.

NVAA en NHG Praktijkaccreditering
De beide praktijkhouders, huisartsen
Alkema en Janssen, zijn geregistreerd
antroposofisch huisarts - ingeschreven bij
de
Nederlandse
Vereniging
voor
Antroposofische Artsen. Daarnaast zijn de
huisartsenpraktijken NVAA en NHG
praktijkgeaccrediteerde praktijken. Dit
houdt in dat zij voldoen aan de eisen van de
Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Artsen en aan die van het
Nederlands Huisartsen Genootschap m.b.t.
een professionele praktijkvoering.

Antroposofische therapieën v.h. ATL:
• Antroposofische gesprekstherapie
• Diëtetiek en natuurvoedingsadvies
• Euritmie therapie
• Ritmische massage
• Kunstzinnige therapie volwassenen
• Spraaktherapie/ Dramatherapie
• Muziektherapie

Antroposofisch Kinderspreekuur
Huisartsenpraktijken van het ATL

Naast de huisartsenzorg en de
diverse therapieën is er op de
vrijdagochtend
een
kinderspreekuur voor kinderen van 0 tot
4 jaar.

De huisartsen werken als gewoon huisarts,
en kunnen aanvullend gebruik maken van
antroposofische inzichten.
Hierin spelen de diverse antroposofische
therapieën een belangrijke rol. Om
antroposofische geneeskunde te bedrijven
is de mogelijkheid om binnen het
therapeuticum te kunnen verwijzen,
essentieel. De samenwerking tussen de
verschillende disciplines en de huisartsen
en het interne overleg dat hierbij hoort,
waarborgen
de
kwaliteit
van
de
antroposofische huisartsenzorg.

Reguliere therapieën van het ATL:
•

Psychotherapie voor volwassenen

•

Orthopedagogie & psychodiagnostiek
voor jeugd

•

Osteopathie

•

Fysiotherapie

Folders van alle therapieën, training
en overige informatie kunt u vinden
op onze website: www.atl-leiden.nl
Kwalificaties
Onze medewerkers zijn zowel regulier als
antroposofisch geschoold.
Bovendien is het ATL lid van de Vereniging
voor Antroposofische Zorgaanbieders,
NVAZ...

Patiëntenvereniging van het
ATL: De VOAG - De Vereniging
Ondersteuning
Antroposofische
Geneeskunde heeft als doel de
antroposofische geneeskunde zo breed
mogelijk te ondersteunen en richt zich
daarbij in samenwerking met de artsen en
therapeuten in het bijzonder op de
antroposofische gezondheidszorg binnen
het ATL.

Wilt u zich als nieuwe patiënt inschrijven,
een consultatieve afspraak met een arts of
een sessie met een therapeut laten
inplannen, dan kunt u een afspraak maken
via onze assistentes: 071-5121641, keuze 4.

Samen met de artsen en de therapeuten
verzorgt de vereniging de volgende
activiteiten:

Adresgegevens ATL

• publiceren van nieuwsbrieven.

Rijn en Schiekade 16

• organiseren van lezingen en cursussen.

2311 AK Leiden

• bijdragen aan antroposofische inrichting
van de panden.

Tel.071-5121641

• Solidariteitsfonds mogelijk maken.

E: administratie@atl-leiden.nl

Voor meer informatie over het VOAG
-lidmaatschap: voag@atl-leiden.nl.
Inschrijven bij het ATL
De
huisartsenpraktijken
zijn
beide
praktijken met vaste, maar ook met
consultatieve
patiënten.
Consultatieve
patiënten bezoeken onze praktijken als zij
geïnteresseerd
zijn
in
aanvullende
antroposofische inzichten.

Uitgebreide informatie over het ATL:
www.atl-leiden.nl
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