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Save the date vrijdag 19 mei 2017
Symposium Vitaliteit
Het jaarlijks symposium van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg wordt deze
keer georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Vitaliteit en vindt plaats op
vrijdag 19 mei. Wat is vitaliteit eigenlijk? Hoe versterken we vitaliteit? Hoe meten we
vitaliteit? Hoe brengen we ons vitaliteitsdienst of –product naar de markt? Het belooft een
vitaliserende en inspirerende dag te worden met lezingen, demonstraties, discussies,
workshops en muziek.
Wilt u op de hoogte blijven?

Informatie
19 mei 2017

09:30 uur

Zernikedreef 11

toevoegen aan agenda

Onderzoek naar Kunstzinnige Therapie bij angst
Van onze onderzoeker Annemarie Abbing
Dit onderzoek richt zich op de effecten van het inzetten van
kunstzinnige therapie bij volwassenen met angstklachten. Voor
het onderzoek zijn nog deelnemers nodig.

Wilt u meer informatie of deelnemen?

Personele wijzigingen
Wij stellen aan u voor: Eefje Belt en Nicole Weerts
Per 1 januari zijn twee nieuwe
onderzoekers gestart bij het lectoraat.
Eefje Belt is fysiotherapeut,
gezondheidswetenschapper en docent aan
de opleiding Fysiotherapie.
Nicole Weerts is als kinderfysiotherapeut
verbonden aan het Kindertherapeuticum in
Zeist.
Wilt u meer weten over Eefje en
Nicole?

Hooikoortsonderzoek 2017 gaat van start
Deelnemers gezocht
Net als vorige jaren start in mei het onderzoek naar hooikoorts.
Ben je tussen de 18 en 65 jaar oud en heb je last van
hooikoortsklachten? Ben je geïnteresseerd in deelname aan
een onderzoek naar een natuurlijk middel voor hooikoorts? Meld
je dan aan voor het hooikoortsonderzoek.
Voor meer informatie en deelname

Terugblik
Symposium 'Wie is er bang voor rood, geel en blauw?'
Het lectoraat Antroposofische
Gezondheidszorg en de opleiding
Kunstzinnige Therapie organiseerden op
vrijdag 7 oktober een symposium. Dit ter
gelegenheid van de promotie en het

afscheid van dr. Wil UItgeest als docent en
onderzoeker aan Hogeschool Leiden.
Voor een impressie van de dag

Overig kort nieuws
De Startup Academy Track: 'Vitality, lifestyle as medicine' een
gezamenlijk intitiatief van een aantal partijen in de Leidse
Regio.
Door toekenning van een Europese subsidie van het JPIAMR
project kunnen onderzoekers werken aan de ontwikkeling van
een decison-making tool voor complementaire behandelingen
van infectieziekten.
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