
 
 
“De ziekte van Lyme, anders bekeken”  
Studiedag op 1 juli 2017  
  
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de ziekte van Lyme. De veroorzaker 
- de bacterie die door een teek wordt verspreid - houdt de gemoederen flink bezig. 
Moeten we voor ons welzijn liefst steeds meer de tuin en de natuur in, lijkt er een 
ander gevaar op de loer te liggen.  
 
Voor wie 
Voor iedereen die meer wil weten over de minuscule levensvormen die voor ons zo'n 
groot gezondheidseffect kunnen hebben. 
 
Inhoud 
De studiedag wordt begeleid door 2 docenten die de ziekte van Lyme elk op hun 
eigen wijze beschouwen:  
 
Huib de Ruiter belicht de ziekte in haar verschijnselen en huidige methoden van 
behandeling. Uitdrukkelijk gaat hij in op de antroposofische visie op deze ziekte en 
de mede daardoor ingegeven wijze van behandeling, zoals met probiotica en de 
plant kaardenbol.  
 
Ger van de Ven begeleidt het praktisch gerichte werken aan de fenomenologie van 
de kaardenbol. Daarbij worden er diverse aspecten van de kaardenbol 
langsgegaan, zoals bladvorm, bloeiwijzen, standplaats, levenscyclus tevens 
vergeleken met andere soorten. Vanuit dit beeld wordt er toegewerkt 
naar bewustwording van de specifieke kwaliteiten van deze plantensoort, om inzicht 
te kunnen krijgen in de geneeskrachtige werking van de plant. Aldus kunnen ook 
verbindingen gelegd worden tussen het ziektebeeld en de plant kaardenbol. 
Uiteraard staan er in de tuin van Kraaybeekerhof ook kaardenbolplanten. Die zullen 
we dus in levende lijve kunnen bekijken en bestuderen. 
 
Dagindeling 
09.30 uur:   inloop met koffie en thee 
10.00 - 12.00 uur:  Huib de Ruiter.  
12.00 - 13.00 uur:  lunch in het restaurant 
13.00 - 16.00 uur:  Ger van de Ven 
16.00 - 16.30 uur:  gezamenlijke afsluiting door de docenten  

 
Docenten 
Huib de Ruiter, antroposofisch huisarts te Leiden 



Ger van de Ven, fenomenologisch georiënteerd bioloog en docent aan het Rudolf 
Steinercollege te Rotterdam, docent Kraaybeekerhof  
 
Plaats, data en kosten  
Plaats:  Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen.  
Data:   zaterdag 1 juli 2017 van 09:30-16:30 uur 
Kosten: €125,- inclusief koffie/thee/lunch  
 
Inschrijven  
Je kunt je inschrijven voor de cursus via het aanmeldformulier op de website 
www.kraaybeekerhof.nl.  
 
Informatie  
Voor meer informatie kun je ons altijd bellen of schrijven:  
Kraaybeekerhof academie  
Diederichslaan 25  
3971 PA Driebergen  
T 0343 51 29 25 (di/ do en vr van 10:00-17:00) 
E academie@kraaybeekerhof.nl  
I www.kraaybeekerhof.nl 
 
 


