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Richtlijnen voor registratie
verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg
De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland Antroposofische Zorg kunnen
zich laten registreren.
Wie zijn de leden?
Wij hebben als vereniging ereleden, zij zijn voor onze vereniging van bijzondere betekenis.
Leden, verpleegkundige en verzorgende die werkzaam zijn of zijn geweest en de doelstelling
van onze afdeling van de V&VN onderschrijven.
Aspirant leden zijn verpleegkundige of verzorgende (IG) die de voortgezette opleiding
verpleegkunde vanuit antroposofie hebben gevolgd. Zij hebben de kans gedurende maximaal
een jaar als aspirant lid deel uitmaken van deze afdeling van de vereniging. Zij ontvangen alle
informatie en uitnodigingen en zijn welkom binnen de gehele organisatie. Zij kunnen tijdens
dit jaar niet geregistreerd worden en hebben geen stemrecht binnen de vereniging.
Donateurs zij zijn overal welkom binnen onze afdeling en krijgen alle informatie, maar hebben
niet alle rechten, omdat zij geen lid (meer) zijn.
De verpleegkundige antroposofische-zorg kan zich laten registreren bij onze
beroepsvereniging V&VN Antroposofische Zorg (www.antroposofische-zorg.nl).
De Registratie Visitatie Commissie (RVC) van de V&VN Antroposofische Zorg raadt de
verpleegkundige ten zeerste aan om zich ook in te schrijven in het Kwaliteitsregister V&V,
waarmee verpleegkundigen en verzorgenden kunnen aantonen dat zij hun deskundigheid op
peil houden en daarmee aan de eisen van de beroepsgroep voldoen
(www.kwaliteitsregistervenv.nl).
De mogelijkheden tot registratie zijn:
1. Algemene registratie van de verpleegkundige antroposofische-zorg.
Deze registratie is voor verpleegkundigen antroposofische-zorg die in reguliere of
antroposofische instellingen werken. Zij willen zich blijven scholen en zorg dragen voor
de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het beroep van de verpleegkundige
antroposofische-zorg. Het is vrijwillig en kan een stimulans zijn om zich te blijven
scholen en zorg te dragen voor de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het beroep
als verpleegkundige antroposofische-zorg.
2. Registratie van de zelfstandig werkende verpleegkundigen antroposofische-zorg.
Alle zelfstandig werkende verpleegkundigen antroposofische-zorg die zonder
arbeidsovereenkomst in een eigen praktijk of binnen een eerste of tweedelijnsinstelling werken en derhalve niet onder het kwaliteitsbeleid van een instelling vallen,
moeten zich registreren.
Voor zelfstandig werkende verpleegkundigen antroposofische-zorg is deze registratie
een noodzaak om hun behandeling vergoed te krijgen door de
ziektekostenverzekeraar.
2.a Voorlopige registratie van de zelfstandig werkende verpleegkundige.
De voorlopige registratie kan verleend worden aan verpleegkundigen die al in een
praktijk voor uitwendige therapie werken, maar nog geen kans hebben gehad om de
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Voortgezette Opleiding Verpleegkunde vanuit de Antroposofie (VO) van Plegan
Opleidingen te volgen.
Zij hebben al wel de Cursus Ritmische Inwrijvingen volgens Wegman/ Hauschka 1-2-3
gevolgd en de Oriëntatie Cursus afgerond.
Zij hebben deze registratie nodig zodat hun behandeling vergoed kan worden door de
ziektekostenverzekeraar.
3. Registratie van de verpleegkundige antroposofische-zorg werkzaam in de
antroposofische Ouder- en Kindzorg.
De verpleegkundige antroposofische Ouder- en Kindzorg werkt over het algemeen in
een antroposofisch consultatiebureau, soms als zelfstandig werkende verpleegkundige
antroposofische-zorg, soms in dienst van het therapeuticum of consultatiebureau.
4. Algemene registratie van de verzorgende antroposofische-zorg.
Ontwikkeling van deze richtlijn is nog niet gerealiseerd.

Kosten: Een deel van de kosten voor contributie wordt aan de koepelorganisatie V&VN
afgedragen en een deel is voor onze eigen beroepsvereniging.
Voor de actuele bedragen zie de website (www.antroposofische-zorg.nl).
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1. Algemene registratie verpleegkundige antroposofische-zorg
Voorwaarden om als verpleegkundige antroposofische-zorg geregistreerd te kunnen worden:
• BIG geregistreerd verpleegkundige niveau 5 of 4.
• De Voortgezette Opleiding Verpleegkunde vanuit de Antroposofie (VO) van Plegan
Opleidingen is afgerond.
• Lid zijn van de beroepsvereniging V&VN Antroposofische Zorg.
• Minimaal twee dagdelen per week werken als verpleegkundige.

Eisen om de algemene registratie als verpleegkundige antroposofische-zorg te behouden:
voldoen aan de BIG registratie-eisen.
minimaal twee dagdelen per week werkzaam zijn als verpleegkundige.
Intervisie, minimaal 4 maal per jaar 1 ½ uur intervisie bijwonen, waarbij het wenselijk
is dat de deelnemer jaarlijks een eigen casus inbrengt.
nascholing: deelname aan ten minste twee nascholingsdagen per jaar, die worden
georganiseerd en aangeboden vanuit de antroposofische gezondheidszorg, waaronder
in elk geval de verplichte nascholingsdag van Plegan Opleidingen en een andere dag
naar keuze (medische sectie, herfstcongres, oefendagen etc.)
Voor verpleegkundigen die in een instelling uitwendige therapieën geven, en vooral
(deel) inwrijvingen, is voor de nascholing naast de twee gestelde dagen per jaar: in de
eerste 5 jaar na de VO: 2 x cursus 4: ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka.
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2. Registratie zelfstandig werkende verpleegkundige antroposofische-zorg
De zelfstandig werkende verpleegkundige antroposofische-zorg die geregistreerd is, moet
verschillende zaken regelen om bij de ziektekostenverzekeraar de behandeling vergoed te
krijgen.
Hij/zij moet een AGB code (www.agbcode.nl) aanvragen, zich bij de Kamer van Koophandel
inschrijven, en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen (zie www.venvn.nl).
De zelfstandige verpleegkundige antroposofische zorg die de VO net heeft afgerond, kan de
eerste 2 jaar ondersteuning van een mentor vragen.
Voorwaarden om als zelfstandig verpleegkundige antroposofische-zorg geregistreerd te kunnen worden
• BIG geregistreerd verpleegkundige niveau 5
 Verpleegkundigen met niveau 4 die vóór December 2012 geregistreerd zijn als
zelfstandig verpleegkundige antroposofische-zorg, hebben dispensatie gekregen.
 BIG geregistreerde verpleegkundigen niveau 4 die nadien zich als zelfstandig
werkende verpleegkundige antroposofische zorg willen laten registreren, kunnen tot
nader te bepalen datum dispensatie aanvragen bij de Registratie Visitatie Commissie. Na onderzoek door deze commissie:
(i) Waarbij twee aanbevelingsbrieven overlegd moeten worden door de
aanvrager van dispensatie, een van een collega-verpleegkundige en een van
een arts/ therapeut en
(ii) Visitatie

•
•
•
•

Volgt uitspraak voor het wel/ niet verlenen van dispensatie door het bestuur die zich
laat informeren door de Registratie Visitatie Commissie.
De Voortgezette Opleiding Verpleegkunde vanuit Antroposofie (VO) van Plegan Opleidingen is
afgerond.
Lid zijn van de beroepsvereniging V&VN Antroposofische Zorg.
Ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister V&VN met daarin de geregistreerde scholing.
Minimaal twee dagdelen per week werken als verpleegkundige

Eisen om als zelfstandig werkende verpleegkundige antroposofische zorg de registratie te
behouden:
- voldoen aan de BIG registratie-eisen.
- minimaal twee dagdelen per week werkzaam zijn als verpleegkundige.
- Intervisie, minimaal 4 maal per jaar 1 ½ uur, waarbij het wenselijk is dat deelnemers
jaarlijks een eigen casus inbrengen. Voor collega’s binnen instellingen is het volgen van
intervisie op de werkvloer voldoende.
- Visitatie: De verpleegkundige werkt mee aan een systeem van visitatie en collegiale
toetsing. Eenmaal per 5 jaar wordt de verpleegkundige gevisiteerd en zij visiteert eenmaal
per 5 jaar zelf, samen met een collega.
- Nascholing: in de eerste 5 jaar na de VO: 2 x cursus 4: ritmische inwrijvingen volgens
Wegman/Hauschka.
Daarbij Ieder jaar:
Deelname aan ten minste twee nascholingsdagen, georganiseerd vanuit de
verpleegkundige antroposofische zorg gezondheidszorg, waaronder:
1. de verplichte nascholingsdag van Plegan Opleidingen. Voor deze verplichte dag kan
eens in de vijf jaar dispensatie aangevraagd worden bij de registratiecommissie.
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2. een oefendag naar keuze vanuit het aanbod binnen de verpleegkundige
antroposofische- zorg; bv een oefendag voor uitwendige therapie, ritmische
inwrijvingen, orgaan-in wrijvingen /applicaties, bad therapie e.d.
Voor beide dagen kan eenmaal per 5 jaar dispensatie aangevraagd worden bij de registratie
commissie.
Er is altijd overleg mogelijk over dispensatie en als het niet mogelijk is aan deze eisen te
voldoen, moet er een schriftelijke (email) aanvraag ter dispensatie of uitstel aan de registratie
commissie (secretariaat@antroposofische-zorg.nl) gedaan worden, waarna uitspraak volgt.
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2.a Voorlopige registratie van de zelfstandig werkende verpleegkundige
De voorlopige registratie kan voor een jaar verleend worden aan de verpleegkundige
antroposofische-zorg in opleiding
- Die op dit moment niet geplaatst kan worden op de VO.
- Die de VO nog niet heeft afgerond.
Voorlopige registratie wordt in deze gevallen verleend totdat de (eerstkomende) VO is
afgerond.
De verpleegkundige ontvangt de definitieve registratie na het behalen van de VO.
De voorlopige registratie kan schriftelijk aangevraagd worden bij de Registratie Visitatie
Commissie (via secretariaat@antroposofische-zorg.nl).
Eisen aan de voorlopige registratie:
-

-

BIG geregistreerd verpleegkundige niveau 5.
De Oriëntatie Cursus van Plegan Opleidingen hebben afgerond.
Minimaal twee dagdelen per week werken als verpleegkundige.
De verpleegkundige dient aan de eerstvolgende VO deel te nemen, gebeurt dit niet
dan vervalt de voorlopige registratie.
De cursus Ritmische Inwrijvingen volgens Wegman / Hauschka 1-2-3 hebben afgerond.
De verpleegkundige krijgt een ervaren collega toegewezen door de registratie
commissie, waarmee minimaal 4 x per jaar contact is. Na een jaar wordt door beiden
schriftelijk verslag gedaan aan de registratiecommissie.
Tegenover het collegiaal begeleiden staat een kleine vergoeding
Voor de verpleegkundige antroposofische zorg in opleiding gelden dezelfde praktische
zaken als voor de zelfstandige, zie onderstaande alinea.

De zelfstandig werkende verpleegkundige antroposofische-zorg die geregistreerd is, moet
verschillende zaken regelen om bij de ziektekostenverzekeraar de behandeling vergoed te
krijgen.
Hij/zij moet een AGB code (www.agbcode.nl) aanvragen, bij de Kamer van Koophandel
inschrijven, en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelen (www.venvn.nl).
De verpleegkundige die een voorlopige registratie heeft, moet de eerste 2 jaar ondersteuning
van een mentor vragen.
Voor hulp of bij vragen en opmerkingen gaarne de registratie commissie benaderen (via
secretariaat@antroposofische-zorg.nl).
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3. Richtlijn voor registratie en herregistratie van de verpleegkundige werkzaam in
de antroposofische Ouder- en Kindzorg
Opgesteld en goedgekeurd door de IAOKZ-vergadering oktober 2010

Eisen om als verpleegkundige antroposofische-zorg Ouder- en Kindzorg geregistreerd te
kunnen worden:
- BIG geregistreerd verpleegkundige niveau 5, of niveau 4 met aanvullende relevante
opleiding op het gebied van kinderen.
- de Voortgezette Opleiding Verpleegkunde vanuit de Antroposofie (VO) van Plegan
Opleidingen is afgerond.
- Ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van de V&VN
- Minimaal twee dagdelen per week werken als verpleegkundige.
- lid zijn van IAOKZ
- lid zijn van V&VN Antroposofische Zorg
Bij niet voldoen aan de eisen kan de situatie individueel worden beoordeeld door de
registratie commissie. Voorlopige registratie is bijvoorbeeld mogelijk bij niet geplaatst kunnen
worden op de VO of als de VO nog niet is afgerond. Voorlopige registratie wordt verleend
totdat de (eerstkomende) VO is afgerond.
Eisen om de registratie te behouden:
-

voldoen aan de BIG-registratie-eisen.
minimaal twee dagdelen per week werkzaam zijn als verpleegkundige.
ingeschreven in het kwaliteitsregister van de V&VN waarin scholing is geregistreerd.
voor het eerste jaar werkend als zelfstandig antroposofisch verpleegkundige Ouder- en
Kindzorg: mentorschap (zie hieronder uitgewerkt)
- nascholingseisen: ieder jaar deelname aan ten minste twee nascholingsdagen
georganiseerd vanuit de antroposofische gezondheidszorg, waaronder:
1. de verplichte nascholingsdag van Plegan Opleidingen. Voor deze verplichte dag kan
eens in de vijf jaar dispensatie aangevraagd worden bij de registratiecommissie.
2. het bijwonen van een IAOKZ-bijeenkomst (er zijn er drie per jaar),
- deelnemen aan intervisie, minimaal 4 maal per jaar 1 ½ uur, waarvan eenmaal per jaar een
eigen inbreng + verslaglegging en korte notulen van alle bijeenkomsten.
- deelnemen aan visitatie; 1 maal per vijf jaar gevisiteerd worden en minimaal 1 maal per vijf
jaar zelf op visitatiebezoek gaan. (Zie aparte bijlage op internet)
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