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Toelichting 
Leest u de onderstaande toelichting goed en maak gebruik van de checklist a.u.b. 

U hebt het formulier voor herregistratie in het Register van Gecertificeerde Antroposofische Artsen 
van de NVAA ontvangen/gedownload. 

Gelieve de volgende zaken in acht te nemen bij het invullen: 

 Vul het formulier volledig in en onderteken het. Niet goed ingevulde formulieren geven veel 
extra werk en vertragen de afhandeling.  

 Enkele vragen dienen om te zien of aan de minimumeisen voldaan wordt, zoals het 
praktiserend lid zijn van de NVAA. Iemand die geen praktijk voert of niet als arts werkt heeft 
geen recht op het certificaat. Tevens geldt dat men lid moet zijn en dus dat de contributie 
betaald is (ziet u erop toe dat de contributie ten minste over het afgelopen jaar betaald is).  

 De eerste registratie (waarbij u ook een internationaal certificaat krijgt) wordt pas 
uitgevoerd na betaling van € 150,-. Voor een snelle afhandeling moet en kopie van het 
betalingsafschrift worden bijgevoegd. (NL 79 TRIO 039.02.79.668 tnv NVAA ovv ‘registratie’). 

 Indien u een KNMG-registratie heeft moet u een kopie hiervan overleggen. Zodra deze 
registratie vervalt, moet u hiervan melding maken aan de NVAA. Leden die geen erkende 
KNMG-specialisatie hebben, moeten hun aantal uren nascholing aannemelijk maken door 
aan te geven welke nascholing is gevolgd en de nascholingscertificaten toe te voegen. 

 De antroposofische nascholing moet voldoen aan de door de opleidingscommissie 
gestelde eisen wat betreft Interdisciplinaire basismodule en Vervolgopleiding. Van de 
opleiding moeten certificaten overlegd worden. 

Let wel: de NVAA zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van de registratie, maar staat niet in voor 
consequenties van te laat ingeleverde formulieren of betalingen. Indien u hiervoor niet op tijd zorg 
draagt kunt u geschrapt worden uit de lijst die verzekeraars ontvangen; dit kan consequenties 
hebben en het kan lang duren voordat dat hersteld is!! Zorgt u dus voor een volledige en tijdige 
toelevering van de gegevens. 

Wilt u het formulier met bijlagen bij voorkeur inscannen en opsturen naar 
liesbethkuhlemaijer@xs4all.nl  

Eventueel kunt u het ingevulde formulier sturen naar: 

E.J. Kuhlemaijer, certificatencommissie van de NVAA 
Looiersdreef 808 
7328 HZ  Apeldoorn 

Voorts geldt dat door het certificaat aan te vragen u bent ingebed in de groep van praktiserende 
antroposofische artsen. De NVAA zal dit naar buiten toe ook communiceren in de zin van lijsten 
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van ingeschrevenen in het register naar bijvoorbeeld zorgverzekeraars, antroposofische instituten 
en geneesmiddelenfabrikanten. Mensen die hiertegen bezwaar hebben, moeten dit uitdrukkelijk 
apart laten weten. 

Het bestuur / de certificatencommissie 

Checklist 
Wat moet U meesturen? 

1. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier 

2. Het certificaat van de Interdisciplinaire basismodule en de Vervolgopleiding; 

3. Een kopie van uw KNMG registratie (specialisme) of bewijzen van reguliere nascholing 
indien u geen KNMG registratie hebt; 

4. Een kopie van uw artsenbul; 

5. Een bewijs van betaling van € 150,- aan de NVAA. 
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NVAA Registratieformulier 

Naam  

Geboortedatum  

Woonadres  

Postcode  

Plaats  

Werkzaam als  
Bijv. huisarts, consultatief 
arts, schoolarts, etcetera. 
Graag alle functies noemen!  

  

Praktijkadres(sen)  

BIG nummer  

Tel / fax / mobielnr.  

  

E-mailadres  

Opleiding Universiteit  

Jaar van afstuderen  
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Vraagt hierbij een registratie aan voor de inschrijving in het Register van Gecertificeerde 
Antroposofische Artsen van de NVAA. 

Hij / Zij verklaart:  

1. ten minste  _______  dagdelen (aantal)/ week te praktiseren; 

2. dat de Interdisciplinaire basismodule is afgerond in 20…  en dat de Vervolgopleiding tot 

antroposofisch arts is afgerond en dat aan de eisen zoals gesteld in de Studiegids geheel is 

voldaan (bewijs meesturen); 

3. dat er herregistratie is verkregen op  _______   van het specialisme waarin men bij de 

KNMG geregistreerd staat of dat  _______   uren) reguliere nascholing is gevolgd (hiervan 

bewijzen meesturen); 

4. dat er €150,- is overgemaakt op NL 79 TRIO 039.02.79.668 van de NVAA onder vermelding 

van ‘registratie’; 

5. lid te zijn van de NVAA, dus gehouden te zijn aan het Huishoudelijk Reglement; 

6. dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en goede nota te hebben genomen van de 

toelichting van de NVAA bij dit formulier; 

7. de NVAA wel/geen (doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming te verlenen om 

praktijk (email) adres te communiceren met verzekeraars, Weleda, Wala en andere niet 

commerciële partners. 

Datum en Plaats:     Handtekening: 

 

_______________ , ______________    _____________________________   
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