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ICT-ondersteuning 
consultvoering in 
antroposofische 

gezondheidszorg en 
integrated medicine 

 
   

ICT-ondersteuning consultvoering 
Inno-
vatie 

§  leerdoelen 
§  introductie in OOS-en 

§  mogelijkheden 
§  beperkingen 

§  nieuwe LAG-ICT-tool 
§  hoe gaat dit er uit zien? 
§  jouw persoonlijke wensen 
§  betekenis voor jouw praktijk? 

§  methode 
§  OOS-oefeningen vanuit de praktijk van AG 

§   jullie feedback, wensen voor deze tool 
§  korte vragenlijst 

 

ICT-ondersteuning consultvoering 
Inno-
vatie 

§  ICT-tool voor de gezondheidsprofessional  
§  arts, therapeut, verpleegkundige 

§  drie bronnen 
§  antroposofische geneeskunde 
§  integrated medicine 
§  reguliere geneeskunde 

§  alle behandelingsmogelijkheden 
§  met level of evidence 

§  patiënteninformatie 
§  openbaar en consult ondersteunend 
§  vanuit antroposofische geneeskunde 
§  regulier, o.a. www.thuisarts.nl 

ICT-ondersteuning – welke bronnen? - I 
Inno-
vatie 

 
antroposofische gezondheidszorg 

§  NVAA/BVAA-repertorium 
§  LAG-zorgprogramma’s 

§  depressie 
§  kanker 
§  hechtingsstoornissen 

§  Vademecum  
§  TOPICS 
§  Weleda NL, D, CH & Wala - geneesmiddelenlijst 

§  realtime! 
§  patiëntenfolders 

ICT-ondersteuning – welke bronnen? - II 
Inno-
vatie 

 
integrated medicine 

§  Natural Standard 
§  beste koopselectie voor Benelux 
 

reguliere geneeskunde 
§  guidelines > NHG 
§  patiënteninformering > www.thuisarts.nl 

 

sociale kaart 
§  landelijk en regionaal > toevoegingen 
§  AG & regulier 
 

wetenschappelijk onderbouwd - omkaderd 
§  level of evidence 

 
 

ICT-ondersteuning – oefening 1  
Inno-
vatie 

§  constitutioneel eczeem 
§  kind van 8 jaar  
§  sinds 1 jaar in behandeling, met antroposofische 

geneesmiddelen met wisselend/matig succes 
 

§  hulpvraag: 
§  Moeder is gaan googlen en vond 

Teunisbloemolie voor eczeem. Ze vraagt of dat 
klopt, wat vindt u ervan? Wilt u het 
voorschrijven en graag een goed(koop) merk? 

 

§  zoekweg: 
§  www.naturalstandard.com 
§  username: nsdemo-157 
§  password: diet 
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ICT-ondersteuning – oefening 1  
Inno-
vatie 

§  constitutioneel eczeem 
 

§  zoekweg: 
§  www.naturalstandard.com 

§  Databases > Medical Conditions 
§  E > Eczema 
§  Integrated therapies 
§  Good scientific evidence - B 
§  Evening Primrose 
§  Dosing 

§  1-6 capsules met 45 mg GLA 
§  AOV Teunisbloemolie 1.000 mg (=68 mg GLA) 

§  bijv. 1 dd 1 – 2 caps. 
§  dagprijs € 0,26 – 0,52 

 

ICT-ondersteuning – oefening 2  
Inno-
vatie 

§  depressie  
§  vrouw van 36 jaar, depressie sinds 8 

maanden 
§  behandeld met psychotherapie en 

antroposofische medicatie, wil geen reguliere 
antidepressiva 

§  haar vraag:   
§  kunt u mij verwijzen naar een 

antroposofische therapie? welke? waar is 
de beste ervaring mee bij depressie? 

§  is Hyperiplant werkzaam? 
§  zoekweg 

§  LAG-Zorgprogramma Depressie 
§  www.naturalstandard.com  

 

ICT-ondersteuning – oefening 2  
Inno-
vatie 

§  depressie  
§  zoekweg 

§  LAG-Zorgprogramma Depressie 
§  CTRL-F 

§  therapie, euritmie 
§  onderzoek naar muziektherapie 

§  hypericum 
§  www.naturalstandard.com  

§  Databases > Food, herbs and supplements > 
H > Hypericum 
§  Level of Evidence A 
§  > Depression > 

§  Muziektherapie > A 
§  Art therapy > B > suicidale 

adolescenten 
  

 

ICT-ondersteuning – oefening 2  
Inno-
vatie 

§  depressie  
§  Zzoekweg 

§  www.naturalstandard.com  
§  Databases > Food, herbs and supplements > 

H > Hypericum 
§  Level of Evidence A 

§  NL - VSM Hyperplant 
§  3 dd 1 tabl. > dagprijs € 0,50 

§  B - Zibrine Forte 
§  2 dd 1 tabl. > dagprijs € 0,65 

§  ? Sint Janskruid – Kruidvat 
§  2 dd 3 tabl. > dagprijs € 0,30 

 

ICT-ondersteuning – oefening 3 
Inno-
vatie 

§  Ontstekingtabletten van Weleda 
§  Ik heb een recept nodig van een arts, ze 

mochten ze mij niet meer zo mee geven. 

§  Zoekweg: 
§  www.weleda.nl/assortiment/index.php 

§  geen resultaat 
§  http://fachkreise.weleda.de/ 

§  Erysidoron 2 
§  Formulier Schloss Apotheek 

 

ICT-ondersteuning - vragenlijst 
Inno-
vatie 

§  Bedankt voor je deelname! 
 
§  Graag de vragenlijst invullen. 
 


