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Hartelijk welkom bij de afdeling V&VN met expertisegebied Antroposofische Zorg 

V&VN AZ. In deze brief informeren wij je over enkele belangrijke zaken. 

We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen.  

Wij krijgen van de ledenadministratie V&VN niet automatisch een bericht van 
jouw aanmelding van afdeling.  Dat kan door een mail te sturen naar 

antroposofischezorg@venvn.nl 

 De doelstelling van onze afdeling: 

• 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 antroposofische werkveld. Nationaal en internationaal  

 

 De V&VN AZ kent verschillende vormen van de lidmaatschap: 

1. Lid 

Verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn. 
2. Geregistreerd verpleegkundig lid 

Verpleegkundigen die werkzaam zijn en de “Voortgezette opleiding 

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 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 
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 Voor leden die de “Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit 

antroposofie” hebben afgerond is er de mogelijkheid tot registratie. Vraag 

informate aan het secretariaat. antroposofischezorg@venvn.nl 

Registratie is noodzakelijk voor erkenning door zorgverzekeraars.  

 

 Tweemaal per jaar is er een ledenvergadering waar we werken aan 

verdieping en deskundigheidsbevordering. Ook zijn deze bijeenkomsten 

een manier om actuele zaken en werkervaringen uit te wisselen. Je 

ontvangt hierover  van het secretariaat uitnodigingen via de email. 

 

 Op de website vind je ook een link naar de website van Plegan 
Opleidingen. Dat is het door het bestuur van V&VN AZ erkende 

opleidingsinstituut voor verpleegkunde in de antroposofische zorg. Als lid 
krijg je korting op de bij- en nascholingsdagen van Plegan Opleidingen 
 

 Het lidmaatschap van de afdeling wordt geïnd d.m.v. automatische 
betaling via V&VN. 

 
 Je ontvangt als nieuw lid vanaf het moment van aanmelding het voor- en 

najaars Bulletin genaamd “Duizendblad” van onze afdeling. Per mail 
ontvang je een zomer- en winterbrief en relevante informatie.  
 

 Je ontvangt van het secretariaat een uitgebreider formulier waarin we 
nadere gegevens vragen die voor de afdeling van belang zijn. Tevens 

ontvan je een  “Bewijs van lidmaatschap van de afdeling”. Als je snel een 
lidmaatschapnummer nodig hebt kun je daar naar vragen bij het 
secretariaat: antroposofischezorg@venvn.nl 

 
 De afdeling V&VN AZ is lid van de NVAZ (nederlandse vereniging van 

antroposofische zorgaanbieders). De NVAZ heeft als doel om belangen te 
behartigen die expliciet te maken hebben met het antroposofisch 
werkveld. Zodra je geregistreerd bent melden wij dat bij de NVAZ. 

 

We verheugen ons erop om je spoedig op onze algemene ledenvergadering te 
verwelkomen. Mochten er vragen zijn, dan verzoeken we je om iemand van het 
bestuur te benaderen. Bestuursleden V&VN AZ: 

Ingrid Spee  voorzitter.antroposofischezorg@venvn.nl 
Josien van Sandick antroposofischezorg@venvn.nl 

Ariane van Geijn   
 

Tot binnenkort en hartelijke groet,  Josien van Sandick 
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