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 Het verenigen van verpleegkundigen en verzorgenden die antroposofische 

gezichtspunten zoeken als inspiratie 

 Ondersteuning bieden bij het verdiepen en vernieuwen van het beroep. En 
aanmoedigen en inspireren bij de persoonlijke ontwikkeling 

 Zorg dragen voor kwaliteitsbewaking binnen het antroposofisch verpleegkundig 
werken 

 De belangen van de leden behartigen die specifiek te maken hebben met de inhoud 

van het verpleegkundige en verzorgende beroep met name op het gebied van de 
antroposofie 

 V&VN Antroposofische Zorg is een afdeling van V&VN 

 Contacten onderhouden met andere antroposofische zorgverleners, teneinde de 

belangen te behartigen die expliciet te maken hebben met het antroposofisch 
werkveld. Nationaal en internationaal 

  
 

  Antroposofische zorg

 

Voorwaarden tot lidmaatschap en registratie bij V&VN 
Antroposofische Zorg 

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Antroposofische Zorg is een afdeling van de 

beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, V&VN.  

 

DOELSTELLING V&VN  Antroposofische Zorg  

 

RAADPLEGING VAN DE LEDEN 

Tweemaal per jaar belegt de afdeling een algemene ledenvergadering. De leden stemmen 

hierin beleid af en stellen dit zo nodig bij. Elke vergadering heeft ook een inhoudelijk 

gedeelte waar de leden o.a. gedachten, ervaringen en ontwikkelingen uitwisselen. 
Gekoppeld aan de vergaderingen verschijnt een bulletin waarin beleid, inhoudelijke thema’s 
en berichten uit het land verschijnen. 

 
VERGOEDING DOOR ZIEKENKOSTENVERZEKERAARS 
Door verzekeringen wordt naar geregistreerd lidmaatschap gevraagd: 
Verschillende aanvullende ziektekostenverzekeraars vergoeden verpleegkundige uitwendige 

behandelingen of verpleegkundige antroposofische ouder en kindzorg mits je geregistreerd lid V&VN 
AZ bent. 

 
V&VN AZ kent de volgende leden 

1. Lid 

Verpleegkundigen en verzorgenden die als zodanig werkzaam zijn. 
2. Geregistreerd verpleegkundig lid, zie ook Ad 1 

Verpleegkundigen die als zodanig werkzaam zijn en de “Voortgezette opleiding 
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verpleegkunde vanuit antroposofie” (VO) van een door het bestuur van V&VN AZ 

erkende opleiding hebben behaald. 

3. Geregistreerd verzorgend lid (voorwaarden zijn nog onder constructie) 

Verzorgenden die als zodanig werkzaam zijn en de “Voortgezette opleiding 

verpleegkunde vanuit antroposofie” (VO) van een door het bestuur van V&VN AZ 

erkende opleiding hebben behaald 

4. Niet praktiserend lid 
Niet meer werkzaam zijnde verpleegkundigen en verzorgenden 

5. Erelid 

Door de vergadering benoemd vanwege een voor de afdeling bijzondere betekenis 

 

Ad 1 Voorlopig geregistreerd lid 

De voorlopige registratie kan verleend worden door het bestuur V&VN AZ aan 

verpleegkundigen die al in een praktijk voor verpleegkundige uitwendige 

behandelingen werken. Of aan verpleegkundigen die werkzaam zijn in de 

antroposofische ouder- en kindzorg, maar nog niet de kans hebben gehad om de 

Voortgezette opleiding vanuit antroposofie van   een door het bestuur van V&VN 

AZ erkende opleiding te volgen. Zij moeten de eerstvolgende gelegenheid die 

zich voor doet, deelnemen aan de VO, anders wordt de voorlopige registratie 

ingetrokken. 

 
1. Lid V&VN AZ 

Voorwaarden tot lidmaatschap 

 Onderschrijft de doelstelling van V&VN AZ 
 Verpleegkundigen is BIG geregistreerd 

 Lid van V&VN, betaalt contributie 

 Lid van V&VN AZ, betaalt contributie 

 

2. Geregistreerd lid V&VN AZ voor verpleegkundigen 
 
Alleen als geregistreerd lid mag je de titel ‘verpleegkundige’ vervangen door: ‘verpleegkundige 

antroposofische zorg’. 

 

Voorwaarden tot geregistreerd lid verpleegkundige V&VN AZ 

 Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit de antroposofie van een 

door het bestuur van V&VN AZ erkende opleiding is behaald 
 Onderschrijft de doelstelling van V&VN AZ 

 Verpleegkundige werkt minimaal 2 dagdelen per week 

 Verpleegkundige is BIG geregistreerd 
 Verpleegkundige is ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&VN 

 Lid van V&VN, betaalt contributie 

 Lid van V&VN AZ, betaalt contributie 
 Geregistreerd lidmaatschap V&VN AZ, betaalt contributie voor registratie 

 Ouder- en kindzorg verpleegkundige is lid van IAOKZ, betaalt contributie 

 

Er zijn verschillende groepen geregistreerde leden V&VN AZ afhankelijk van de werksituatie 
en het werk dat wordt uitgevoerd. 

 

A. Werkzaam in een instelling regulier of antroposofisch waarbij de 

verpleegkundige geen verpleegkundige uitwendige behandelingen uitvoert 

B. Werkzaam in een instelling regulier of antroposofisch waarbij de 
verpleegkundige wel verpleegkundige uitwendige behandelingen uitvoert 
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C. Werkzaam als zelfstandig verpleegkundige niveau 5 in antroposofische 

ouder- en kindzorg 

D. Werkzaam als zelfstandig verpleegkundige niveau 5 en voert verpleegkundige 

uitwendige behandelingen uit 

E. Werkzaam als zelfstandig verpleegkundige niveau 4 en voert verpleegkundige 

uitwendige behandelingen uit 

 

Voorwaarden voor het behouden van geregistreerd lidmaatschap V&VN AZ per groep per 

groep A, B, C, D, E: 

 
A. Werkzaam in een instelling waarbij geen verpleegkundige uitwendige behandelingen 

uitgevoerd worden. 

 Scholing Jaarlijks één verplichte nascholingsdag van de afdeling georganiseerd 

door een door het bestuur van V&VN AZ erkende opleiding. Eens in de vijf jaar 
kan dispensatie worden aangevraagd bij de registratie visitatiecommissie van 
de afdeling 

 Scholing Eén dag naar keuze aangeboden vanuit Antroposofische 
Gezondheidszorg 

 
B. Werkzaam als verpleegkundige in loondienst waarbij wel verpleegkundige uitwendige 

behandelingen uitgevoerd worden. 

 Scholing Eén verplichte nascholingsdag per jaar georganiseerd door een 

door het bestuur van V&VN AZ erkende opleiding. Eens in de vijf jaar kan 
dispensatie aangevraagd worden bij de registratie visitatiecommissie van 
de afdeling 

 Scholing Vijf scholingsdagen per vijf jaar betreffende verpleegkundige 
applicaties en/of orgaandagen georganiseerd door   een door het 
bestuur van V&VN AZ erkende opleiding 

 Scholing Eens per vijf jaar de driedaagse cursus ritmisch inwrijven volgens 

Wegman/Hauschka georganiseerd door een door het bestuur van V&VN 

AZ erkende opleiding 

 
C. Zelfstandig verpleegkundige niveau 5, met eigen praktijk in antroposofische ouder- 

en kindzorg. 

 Supervisie* Voor het eerste jaar werkend als zelfstandig verpleegkundige 

antroposofische zorg in de antroposofische ouder- en kindzorg via IAOKZ 

 Scholing Eén verplichte nascholingsdag per jaar georganiseerd door een 
door het bestuur van V&VN AZ erkende opleiding. Eens in de vijf jaar kan 
dispensatie aangevraagd worden bij de registratie visitatiecommissie van 
de afdeling 

 Scholing Eén keer per jaar een IAOKZ dag 
 Intervisie Minimaal viermaal per jaar twee uur, waarvan eenmaal per jaar een 

eigen inbreng. Verslaglegging van alle bijeenkomsten 

 Visitatie** Eenmaal per vijf jaar gevisiteerd worden en minimaal eenmaal per 

vijf jaar zelf op visitatiebezoek gaan 

 

D. Zelfstandig verpleegkundige niveau 5, eigen praktijk met verpleegkundige uitwendige 
behandelingen. 

 Supervisie* Voor het eerste jaar werkend als zelfstandig verpleegkundige 

antroposofische zorg 
 Scholing Eén verplichte nascholingsdag per jaar georganiseerd door een 
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door het bestuur van V&VN AZ erkende opleiding. Eens in de vijf jaar kan 
dispensatie aangevraagd worden bij de registratie visitatiecommissie van 
de afdeling 

 Scholing Vijf scholingsdagen per vijf jaar betreffende verpleegkundige 

applicaties en/of orgaandagen 

 Scholing Eenmaal per vijf jaar de driedaagse cursus ritmisch inwrijven volgens 

Wegman/Hauschka 

 Intervisie Minimaal viermaal per jaar twee uur, waarvan eenmaal per jaar een 

eigen inbreng. Verslaglegging van alle bijeenkomsten 

 Visitatie** Eenmaal per vijf jaar gevisiteerd worden en minimaal eenmaal per 

vijf jaar zelf op visitatiebezoek gaan 

E. Zelfstandig verpleegkundige niveau 4, met eigen praktijk met verpleegkundige 

uitwendige behandelingen. 

 

 Supervisie* Jaarlijks zes contacturen met verpleegkundige AZ niveau 5 die 

verpleegkundige uitwendige behandelingen uitvoert. Tijdens deze contacturen 

worden patiënten besproken. De supervisie is ervoor, omdat verpleegkundige 

niveau 4 geen indiceringsbevoegdheid heeft 
 Scholing Eén verplichte nascholingsdag van Een door het bestuur van V&VN 

AZ erkende opleiding. Eens in de vijf jaar kan dispensatie aangevraagd 
worden bij de registratie visitatiecommissie van de afdeling 

 Scholing Vijf scholingsdagen per vijf jaar betreffende verpleegkundige 

applicaties en/of orgaandagen georganiseerd door een door het 

bestuur van V&VN AZ erkende opleiding. 

 Scholing Eenmaal per vijf jaar de driedaagse cursus ritmisch inwrijven volgens 

Wegman/Hauschka 

 Intervisie Minimaal viermaal per jaar twee uur, waarvan eenmaal per jaar een 
eigen inbreng. Verslaglegging van alle bijeenkomsten 

 Visitatie** Eén maal per vijf jaar gevisiteerd worden en minimaal eenmaal per 
vijf jaar zelf op visitatiebezoek gaan 

 

3. Geregistreerd lid V&VN AZ voor verzorgenden (onder constructie) 

4. Niet praktiserend lid V&VN AZ 
Voorwaarden niet praktiserend lid V&VN AZ 

 Heeft als verpleegkundige of verzorgende gewerkt 

 Onderschrijft de doelstelling van V&VN AZ 

 Lid van V&VN, betaalt contributie 

 Lid van V&VN AZ, betaalt contributie 

5. Erelid V&VN AZ 
Voorwaarden erelid V&VN AZ 

 Is in de vergadering van V&VN AZ tot erelid benoemd 

 Contributie V&VN wordt betaald door de afdeling V&VN AZ 

 Contributie V&VN AZ wordt betaald door de afdeling V&VN AZ 

* Supervisie Zie bijlage 
 

**Visitatie  Zie bijlage 


