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Voorwoord 
 
Nu we weer allemaal volle agenda’s hebben zou je haast vergeten dat we begin vorig jaar nog steeds druk 
waren met Corona en artsendagen geen doorgang vonden. De ALV van maart was een mooie bijeenkomst 
waar we onder andere veel leden herdachten die het jaar ervoor niet herdacht konden worden. Zo werd 
het een heel menselijke en persoonlijke ALV die extra waarde kreeg omdat we elkaar zo lang niet hadden 
kunnen ontmoeten. De artsendagen later in het jaar werden, naarmate het jaar vorderde, steeds beter 
bezocht, waarbij de “klassiekers” -de dagen met de priesters en de euritmie-therapeuten- er weer positief 
uitsprongen door de hoge opkomst. Hopelijk gaat de artsen – verpleegkundige dag, die we dit jaar voor het 
eerst hadden, in de toekomst ook tot de klassiekers behoren.  
 
Corona vertraagde ook de opname van de film over het kindertherapeuticum maar op 16 december was 
het dan zo ver: de première van de film was een feit. Tijdens een heel feestelijke bijeenkomst in een heus 
theater werd de film gelanceerd. Over de verdere promotie van de film volgt binnenkort meer!  
 
Nog meer positief nieuws is de verdergaande samenwerking met Buurtdokters. Buurtdokters ondersteunt 
huisartsen die nog wél willen dokteren, maar opzien tegen al het extra werk dat vandaag de dag bij een 
eigen praktijk hoort. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor de randvoorwaarden op zich, de dokter is en 
blijft medisch inhoudelijk verantwoordelijk én bepaalt de "kleur” van de praktijk. Buurtdokters is daarbij 
heel expliciet over de ruimte die er is voor de antroposofische geneeskunde en de samenwerking met hen 
verloopt zeer naar wens. De praktijk van Reinier van der Leij werd zo al overgedragen aan een opvolger die 
op termijn ook de antroposofische opleiding wil gaan doen.  
 
Voor het bestuur was het een onrustig jaar. De secretariële ondersteuning ging van Johan Schouten over op 
Eveline Zweers, die veel tijd besteedde aan het weer op orde krijgen van het secretariaat. Toen dat voor 
een groot deel gedaan was, gaf zij te kennen eigenlijk geen ruimte meer te hebben voor de NVAA. Gelukkig 
wist zij iemand anders die het graag wilde doen, zodat het bestuur zich nu gelukkig weet met Babeth Zwart 
(geen familie). We hopen dat er daarmee voorlopig weer wat rust komt op het secretariaat.  
 
Door een herinneringsbrief aan de leden, wist de penningmeester bovendien nog ruim €20.000,- op te 
halen aan achterstallige contributies. 
 
De afgelopen jaren ziet het bestuur dat het steeds meer moeite kost om de verbinding met en tussen de 
leden vorm te geven. De opkomst bij artsendagen neemt af, de medewerking aan onderzoek van het 
lectoraat komt nauwelijks van de grond en ook deelname aan de CQI-AG ging niet zonder slag of stoot. 
Daarom werd een enquête uitgezet onder de leden, waarvan de uitkomsten tijdens de ALV kort besproken 
zullen worden. De interactie tussen de leden onderling en tussen de leden en het bestuur zal ook de 
komende jaren aandacht blijven vragen. Suggesties blijven welkom! 
 
In 2022 werd door een aantal bestuursleden een mediatraining gevolgd, er werd een bijdrage geleverd aan 
de campagne TCIH door naar alle therapeutica flyers te sturen en de ANBI status van de vereniging werd 
door de belastingdienst verlengd.   
Het bestuur prijst zich gelukkig met de inzet van de leden voor alle commissies van de NVAA. Op de 
komende ALV zullen een aantal van hen afscheid nemen, waaronder de penningmeester en secretaris van 
de NVAA die na 16 jaar afscheid neemt van het bestuur. 
 
Dit jaarverslag toont de bijzondere inzet van alle commissies en hun leden, waarvoor veel dank! 
  



 
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen 

 

5 

 

Activiteiten 
 
Artsendagen 2022 
Maart:   ALV 
April:   Artsen-verpleegkundigen over pijn 
Mei:   Vervallen 
Juni:   Geneesmiddelen bereiding, viscum ovules 
September:  Vervallen 
Oktober:  Antroposofie als bron voor het werken 
November:  Artsen en priesters: gendervraagstukken 
December:  Artsen en euritmie-therapeuten: muziek en mens.  
Januari 2023: Thema: zilver, tevens nieuwjaarsreceptie 
 
Werkgroep Wijnrank 
De Wijnrank groep bestaat al bijna 35 jaar en was oorspronkelijk de groep voorgezeten door Frank 
Wijnbergh (GA 312) en later door Ton van Osch (GA 313). Met een vaste groep van 10 personen, 
waaronder KNO arts, tandarts, internist, huisartsen enpsychiater, lezen we voordrachten die centrifugaal 
en centripetaal als thema hebben naar aanleiding van de gelezen voordrachten uit GA 314 over nierstraling. 
Het is een open groep waar eenieder zo maar kan instromen of eenmalig langs kan komen. Na een korte 
inleiding lezen we alinea’s en reageren op elkaar. Via GA 314, langs GA 218 zijn we aangeland bij GA 319 
Antroposophische Menschenerkenntnis und Medizin waar we nu geland zijn in Arnhem in het jaar 1924. Na 
elke bijeenkomst gaat een ieder voldaan naar huis.  
--- Willem Beukers --- 
 
Online activiteiten 
Buiten de bijeenkomsten is er de mogelijkheid te reageren op allerlei ontwikkelingen binnen de digitale 
muren van HAweb (https://haweb.nl) Het is een online platform van huisartsen onder de rook van de LHV 
en de NHG die ook toegankelijk is voor niet huisartsen. Momenteel maken 96 artsen er gebruik van, wier 
artikelen ook te lezen zijn. Daarnaast zijn er verschillende whats-app-groepen waar je aan kan deelnemen: 
Antroposofie & Achtergrond, AG en Corona, Lief en leed en de AG-medicatie-vraag-groep. Voor informatie: 
Willem Beukers via beukers4@xs4all.nl 
 

Het esoterisch uur 
Het esoterisch uur werd in 2022 verzorgd door Joost Laceulle en betrof de Warmtemeditatie. In maart 2023 
verzorgt Ton van Osch het esoterisch uur met Elianne van Dooren, euritmie-therapeute over "Ihr Heilende 
Geister".  
 
Mailings en convocaat 
Maandelijks gaat het convocaat naar de leden per mail. In de tekst van de mededelingen zijn links 
opgenomen naar de artikelen die vervolgens ook op de ledenpagina van de NVAA te lezen zijn. Gestreefd 
wordt naar een goede mix van verenigingsnieuws, actualiteiten en (wetenschappelijke) artikelen. Stuur je 
bijdrage altijd aan: convocaat@nvaa.nl. Ook tips over wetenschappelijke publicaties zijn altijd welkom. 
Tussentijds vonden er mailings plaats naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. De mailings zijn ook terug 
te vinden op de ledensite: www.nvaa-leden.nl/convocaat/. Toegangswoord tot de ledenpagina is op te 
vragen bij het secretariaat. 
 
NVAA leden 
De NVAA telde eind 2022: 184 leden. Er zijn in dit jaar 9 nieuwe leden bijgekomen, 3 leden overleden en 2 
leden om andere redenen uitgeschreven. 
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Bestuur 
Het algemene bestuur (AB) vergadert iedere twee maanden over de grote lijnen van het verenigingsbeleid. 
Op de agenda staan als vaste punten alle commissies en disciplines binnen de NVAA. Het dagelijks bestuur 
(DB) handelt in de tussenliggende maand de lopende zaken af. De voorzitter en secretaris zijn 
aanspreekpunt voor actualiteiten en media. 

Bestuurssamenstelling 
Nanette Roelfsema: voorzitter, lid DB, PR, aanspreekpunt commissies binnen de NVAA, overleg met 
Weleda, (besturen)overleg NVAZ, PAG, deelnemer overleg AVIG, afgevaardigde internationaal. 

Marieke Krans: vice-voorzitter, bestuurslid NVAZ, lid visitatiecommissie, lid opleidingscommissie, 
afgevaardigde internationaal, aanspreekpunt commissies binnen de NVAA 

Christof Zwart: penningmeester, secretaris, lid DB, website, overleg Weleda, lid taskforce 
opvolgingsvraagstukken. 

Annemieke van Oostveen: lid DB, kandidaat penningmeester, aanspreekpunt Antroposana, lid algemeen 
bestuur AIM, PAG, deelnemer overleg AVIG. 

Sander de Steur, lid AB, aanspreekpunt onderzoek (Erik Baars) 

Karel Jan Tusenius, lid AB 
 

Het bestuur wordt vanaf maart 2022 secretarieel ondersteund door Eveline Plantinga, vanaf februari 2023 
door Babeth Zwart. 

Het bestuur wordt ten aanzien van de zorgverzekeringen bijgestaan door Barbara Bischot. Eef Jansen 
vertegenwoordigt de NVAA in het internationale opleidingen overleg. 

Er is jaarlijks overleg met de commissies. Door de maatregelen rondom Corona vond deze dit jaar digitaal 
plaats. Zo nodig vergadert het bestuur over onderzoeksvragen met Erik Baars, lector AG aan de Hogeschool 
Leiden.  

Er wordt naar gestreefd dat tenminste één van de bestuursleden aanwezig is bij overleg met het lectoraat 
en ‘het veld’. 

 

Activiteiten van het Bestuur in 2022 
Internationaal Medische Sektie in Dornach en IVAA (zie ook www.ivaa.info) 

De IVAA is de Internationale Federatie van Antroposofische Artsen Verenigingen, waar wij als NVAA lid van 
zijn. De afgelopen jaren is er een professionaliteitsslag gemaakt, waarin diverse (jonge) experts op het 
gebied van lobbyen en communicatie zijn aangetrokken. Belangrijke taken zijn een actieve rol op Europees 
niveau, o.a. bijdragen aan EUROCAM en European Public Health Alliance (zoals met een actieve bijdrage 
aan het Europe Beating Cancer Plan in 2021/2022/2023 en ‘antimicrobial resistance’ aciviteiten. Daarnaast 
coachen en steunen de bestuursleden de afzonderlijke leden van de IVAA in nationale kwesties (zoals de 
sterke anti-homeopathie lobby in Zuid-Europese landen). Er wordt een maandelijkse update van activiteiten 
van de IVAA per mail aan ons gestuurd. 

Naast het jaarlijkse contact aansluitend aan de jaarconferentie van de Medische Sektie in Dornach is er een 
maandelijks digitaal overleg met de Europese leden. Onderwerpen zijn onder andere omgang met media, 
leren van ervaringen in andere landen, de WHO-benchmarks en TCIH (zie hieronder).  
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Tijdens de jaarlijkse vergadering in Dornach werd de laatste stand van zaken rond de publicatie van de WHO 
Benchmarks gedeeld en hoe de burgerverklaring over TCIH (Traditional Complementary en Integrative 
Health) kan bijdragen aan draagvlak voor andere vormen van gezondheidszorg dan alleen de reguliere. Deze 
verklaring werd geïnitieerd door de IVAA als beweging van onderaf (als reactie op de geluiden van de 
sceptici). De verklaring zal met handtekeningen worden ingebracht in de World Health Assembly van mei 
2023. We vragen alle leden om actief bij te dragen door als organisatie en ook individueel te tekenen. Zie 
https://tcih.org/ voor meer informatie. Mocht je nog interesse hebben in de flyer die we voor Nederland 
hebben gemaakt, neem dan contact op met het secretariaat.  

Tenslotte vind je bijgaand de stand van zaken van de antroposofische gezondheidszorg in de verschillende 
landen (zie bijlage: 2022-IVAA-Member- Country- Report). 

 

WHO-benchmarks voor training in antroposofische geneeskunde 

De Wereldgezondheidsorganisatie publiceert op dit moment de trainingsnormen voor antroposofische 
geneeskunde, de "WHO-benchmarks voor training in antroposofische geneeskunde". Deze publicatie is het 
resultaat van vier jaar thematische samenwerking tussen de Medische Sectie van het Goetheanum, de 
Internationale Federatie van Antroposofische Medische Verenigingen (IVAA) en de WHO. De publicatie geeft 
de huidige stand van zaken weer van de antroposofische medische opleiding, inclusief enkele van de 
veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden door de Medische Sectie Internationale 
Coördinatie van Antroposofische Geneeskunde (IKAM), in samenwerking met antroposofische 
beroepsverenigingen. De wens en het doel is om deze WHO-benchmarks de komende jaren te gebruiken 
om te komen tot een betere, wettelijke erkenning van antroposofische medische opleidingen op nationaal 
niveau. 

 

Voorzittersoverleg complementaire artsenverenigingen 

Ook in 2022 was er weinig overleg tussen NVAA en AVIG besturen. Contact vond vooral plaats via 
Annemieke van Oostveen en de AIM. Verder hebben we de AVIG gevraagd om mee te werken aan het TCIH-
project (zie eerder onder internationaal).  

 
Overleg met Weleda Nederland 

In 2022 werd het overleg met de Weleda voortgezet. Weleda had voor 2022 een ambitieuze agenda met 
onder andere diverse filmpjes over de geneesmiddelenbereiding, artsen- en assistentenbezoeken en 
kwaliteitsverbetering en heeft deze agenda succesvol weten te effectueren. Wat betreft de situatie van de 
geneesmiddelen in Nederland: deze blijft precair bij een teruglopend voorschrijfbeleid.  

 

PR en contacten met de media 

PR-activiteiten zijn de verantwoordelijkheid van het DB (Dagelijks bestuur). Contacten hebben in 2022 niet 
tot (spraakmakende) radio of tv-optredens aanleiding gegeven. Vanwege de publicatie van de WHO-
benchmarks (en de mogelijkheid om onszelf te profileren daarmee) deed Nanette in 2021 reeds een 
‘advocacy-training’ via de IVAA met een vervolg in 2022. Ook stelden we in samenwerking met ‘van Hout 
communicatie’ een communicatieplan op. Christof, Johanna, Karel-Jan en Nanette kregen training in 
omgang met de pers en het geven van een interview.  
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Eind 2022 vond de première plaats van de film van Tanja Markies opgenomen in het Kindertherapeuticum, 
die mede bedoeld is voor de profilering van de Antroposofische Gezondheidszorg. In het lentenummer van 
Seizoener (kwartaalblad voor ouders van de Vrije school) zal hierop een interview volgen. We hopen 
hiermee meer bekendheid te krijgen en ook potentiële geïnteresseerde jonge dokters te bereiken. De film is 
inmiddels te zien op www.kindertherapeuticum.nl, www.waldorf-communications.com en zal eveneens 
komen te staan op www.aandachtvoorjoualsgeheel.nl en op de nieuw gebouwde website van de AViN.  

 

Om eenduidig naar buiten op te treden is het van essentieel belang dat media-contacten van leden van 
de NVAA afgestemd worden met het DB van de NVAA. 
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NVAA-commissies 
 
Opleidingscommissie NVAA 
 
Leden van de Opleidingscommissie (OC) 
Véronique van Erp, Marieke Krans, Majella van Maaren, George Maissan, Karen Siebrig, Tessa Posthuma, 
Eef Jansen (voorzitter/ penningmeester) 
De OC bestond het afgelopen jaar uit zeven personen.  
Quirine Dekker ondersteunt bij de coördinatie en facilitering van de onderwijs activiteiten en voert het 
secretariaat van de OC.  
Veronique van Erp en George Maissan zijn de groepsleiders voor de terugkomdagen.  
George Maissan is in de OC ook als vertegenwoordiger van de stuurgroep Basismodule, Marieke Krans als 
vertegenwoordiger van het bestuur NVAA. 
Binnen de OC is een stuurgroep Vervolgopleiding gevormd door Véronique van Erp, Marieke Krans, George 
Maissan en Karen Siebring. 
 
De Opleidingscommissie is in 2022 5 keer bijeen geweest om te vergaderen, de stuurgroep nog 1x extra. 
Daarnaast is er regelmatig ad hoc onderling e-mail- en telefonisch contact. 
  
In april is er een heidag geweest, waarbij het hele opleidingsprogramma is besproken en gekeken wat aan 
vernieuwing nodig is. 
Ook is toen bekend geworden, dat dit jaar Quirine Dekker als secretaresse haar taak gaat beëindigen en 
ook George gaat zijn taak neerleggen. 
Gelukkig heeft zich op die dag een nieuwe persoon voorgesteld, Monique Mastenbroek, een ervaren 
bibliothecaresse en notariaats-medewerkster, die op het einde van dit jaar de taak van Quirine wil 
overnemen en Quirine heeft haar vanaf september verder ingewerkt. 
Verder is Peter Staal gevraagd om de groepsbegeleiding van George over te nemen en ook hij heeft de 
laatste TKD’s van het jaar met George samengewerkt. 
Ook is er een nieuw lid voor de commissie gevonden in de persoon van Esther van Osselen. 
 
Over de opleiding 
Er wordt geprobeerd om beter aan te sluiten bij de drukke agenda’s van studenten anno nu. Daarnaast 
wordt een nauwere samenhang met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg gezocht en gevonden. 
Karin Siebring, organiseerde 2x een vergadering/overleg (Zoom = per computer) met de 
vertegenwoordigers van de AIM, AAG, VO en Plantago om de verschillende aangeboden cursussen en 
artsendagen zowel inhoudelijk als met data op elkaar af te stemmen. 
  
De vervolgopleiding 
Van de 25 studenten per 1 januari 2022 in de Vervolgopleiding 2021-2022, hebben 5 kandidaten in de loop 
van het jaar de opleiding met een examen afgerond. Bovendien zijn er vanuit de basisopleiding in 
september geen nieuwe studenten bijgekomen, zodat we nog steeds 20 deelnemers hebben, waarvan 
verschillenden gebruik maken van de 2-jaar spreidingregeling. 
Van de in 2020 geïntroduceerde mogelijkheid om over 1 jaar 2 jaar te doen (eenmalig) wordt dankbaar 
gebruik gemaakt. Over het te volgen programma zijn duidelijke afspraken gemaakt met de betreffende 
cursisten. Bovendien zijn op de heidag de regelingen versoepeld, omdat veel studenten door hun eigen 
overvolle praktijkprogramma meer tijd blijken nodig te hebben; men kan er dus ook een jaar uitstappen en 
het volgende jaar weer deelnemen. 
Om toch een onderling groepsgevoel te behouden, is wel per jaar deelname aan alle TKD’s verplicht 
gesteld. 
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Momenteel is de 3-jarige vervolgopleiding als volgt samengesteld: 
15 terugkomdagen (TKD) 
9 Plantagodagen 
12 AAG-dagen 
30 dagdelen praktijkstage 
2 casus 
1 monografie 
portfolio maken en geregelde evaluaties 
innerlijke scholing / meditatiewerkplaats 
deelname aan herfstcongres en medische sectiedagen (beide facultatief, maar 1 x worden herfstcongres en 
medische sectiedagen door de opleiding vergoed) 
afronding met een mondeling examen. 
Zoals besloten, kan men over de verschillende onderdelen langere tijd doen, dit in overleg met de 
opleidingscommissie. 
 
Afscheid 
Op 1 december is met een mooi diner afscheid genomen van 3 personen: Majella van Maaren, Quirien 
Dekker en George Maissan. 
Vanuit de opleidingscommissie is aan allen een door hen gewenst cadeau overhandigd als teken van 
waardering en dank. 
 
Opleidingscommissie nieuw 
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: 
Veroniqe van Erp groepsbegeleidster 
Peter Staal groepsbegeleider 
Karen Siebring 
Thessa Posthuma stuurgroep basisopleiding 
Marieke Krans bestuurslid NVAA 
Esther van Osselen 
Monique Mastenbroek, secretaresse 
Eef Jansen voorzitter, penningmeester, 
 
Financieel 
De opleiding is financieel gezond (zie hiervoor ook het financiële jaarverslag van de OC en de financiële 
stukken van de NVAA). Er wordt momenteel druk gezocht naar mogelijkheden om door samenwerking met 
onder meer de Academie, de Artsendagen en de Plantagogroep de opleiding betaalbaar en inhoudelijk 
sterk te houden. Daarnaast is het streven dat de opleiding ook een ontmoetingsgelegenheid blijft voor 
ervaren en minder ervaren dokters. 
 
Doelstellingen van de opleidingscommissie en voortdurende bijsturing curriculum 
Voor het jaar 2022 zijn deze doelstellingen onveranderd t.o.v. het jaar 2021. Graag verwijzen we naar het 
jaarverslag 2021 voor een uitgebreide toelichting op de doelstellingen.  
 
Vooruitzichten 2022/2023 
De OC is druk doende om de opleiding inhoudelijk goed te verzorgen en betaalbaar te houden. Daarnaast is 
het maatschappelijk gezien belangrijk dat de antroposofische gezondheidszorg zichtbaar en weerbaar blijft. 
Eén en ander maakt een blijvende focus op de samenwerking tussen verschillende echelons noodzakelijk. 
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Concreet willen we in 2022/2023 het studiemateriaal verder uitbreiden dat als naslagwerk kan dienen voor 
de studenten. Ook willen we het studiemateriaal voor en de evaluatie van de supervisoren (opleiders) 
verder ontwikkelen. 
 
Als we de opleidingen in de USA en UK bestuderen zijn er daar een deel van de cursussen online te volgen, 
maar ook veel delen die fysiek moeten worden bijgewoond. 
De vraag is of dat ook hier mogelijk is of noodzakelijk. 
Wellicht kunnen we cursusunits ontwikkelen, die ook voor de overige antroposofische artsen nuttig kunnen 
zijn als nascholing. 
 
--- Eef Jansen, voorzitter, met dank aan alle OC-leden  --- 
 
Accreditatiecommissie NVAA  
In 2022 werd 5x per zoom vergaderd. Er zijn 29 accreditaties verleend, waaronder 8 voor cursussen van het 
Instituut voor Integrale Geneeskunde. Aanvragers zijn nog niet altijd geïnformeerd over de bestemming van 
presentielijsten van een cursus. Binnenkort zal er een overkoepelend commissieoverleg plaatsvinden om 
e.e.a. te stroomlijnen.                                                                                                                                                                                                    

De samenstelling van de accreditatiecommissie is gewijzigd; Reinier van der Leij heeft zich bereid verklaard 
zich in te zetten omdat Maria Bosman de commissie na 23 jaar (!) zal verlaten. Voor de zomer zal ook 
Marijke van der Veen afscheid nemen, zij zal vervangen worden door Leonie Schaper. 

--- Marijke van der Veen --- 

 
Certificatencommissie 
 
Leden: 
Liesbeth Kuhlemaijer (voorzitter, nieuwe registraties), Aukje Kaptein (secretaris), José Korte 
(herregistraties). 
De certificatencommissie heeft 3 keer telefonisch vergaderd.  
Er zijn 13 mensen geherregistreerd (t.o.v. 24 in 2021). 3 hiervan zijn senioren registraties. Op 3 mensen na 
zijn alle herregistraties onder voorbehoud van visitatie.  
Er is 1 nieuwe registratie (t.o.v. 0 in 2021). 
Er zijn 3 registraties komen te vervallen (t.o.v. 4 in 2021) om leeftijd- of gezondheidsredenen.  

--- Aukje Kaptein --- 

 
Visitatiecommissie 
 
Volgens het huishoudelijk reglement van de NVAA worden alle praktiserende leden gevisiteerd. In 2022 
kregen 30 collega’s een oproep voor visitatie. 
Daarvan moesten maar liefst 8 collega’s door twee visiteurs bezocht worden, omdat ze senioren zijn of 
alleen consultatief werken. Dankzij de bereidheid van meerdere collega’s om een extra visitatie te doen 
werd het een doorwrocht schema. Zoals elk jaar zijn er daarna aanpassingen nodig, b.v. doordat collega’s 
niet meer blijken te werken. Bij de overgang naar een nieuw secretariaat is er dit jaar ook een en ander 
misgelopen en waren de uitnodigingen uiteindelijk niet allemaal correct, tot frustratie van alle betrokken 
partijen. Uiteindelijk heeft de visitatiecommissie een geheel nieuw oproepschema uitgewerkt. We hopen 
dat iedere betrokkene nu kan of kon genieten van een interessant gesprek met een collega! Want dat is 
wat we uiteindelijk eigenlijk altijd terug horen. 
--- Marieke krans, Madeleen Winkler --- 



 
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen 

 

12 

 

MIP commissie / VIM-commissie 
 
In 2009 werd de Commissie Meldingen Incidenten Patiëntenzorg geïnstalleerd vanuit de jaarvergadering 
van de NVAA. In 2020 werd een voorstel gedaan voor een nieuw lid in de commissie. Dit heeft echter nog 
niet geleid tot de invulling van de vacante secretarisplaats. Derhalve bestaat de commissie thans uit 
Herman Schim van der Loeff (voorzitter) en Aart van der Stel (lid) 
In de loop van haar bestaan heeft de MIP-commissie in totaal 2 meldingen ontvangen (in 2010).  
In een gesprek met het bestuur van de NVAA (in dec 2021) heeft de commissie het verzoek gedaan om 
opheffing van de commissie . 
 
Het bestuur heeft zich in 2022 over dit verzoek gebogen, maar besloten de commissie in stand te houden 
om ook consultatieve artsen de gelegenheid te bieden om incidenten te kunnen melden, hetgeen een 
wettelijke (kwaliteits)eis is. Edmond Schoorel en Jaap van de Weg hebben zich bereid verklaard hierin 
zitting te nemen.  
 
Tuchtcommissie  
 
Samenstelling commissie in 2022:  
Jurist (Secretaris) Mr. J. Verheul  
Leden: Paul Schmitz (voorzitter), Joost Laceulle (secretaris) en Toyna de Bordes. Plaatsvervangend leden: 
Arthur Gradenwitz en Jeannette van der Schuit-Jansen 
In 2022 waren er geen meldingen voor de tuchtcommissie. Joost Laceulle gaat de tuchtcommissie in 2023 
verlaten, we danken hem zeer voor zijn jarenlange trouw aan de tuchtcommissie.  
 
--- Paul Schmitz --- 
 
College van Beroep 

Het College van Beroep werd in 2022 niet ingeschakeld. Alle oorspronkelijke leden zullen in 2023 hun twee 
termijnen van vijf jaar hebben volgemaakt zonder dat zij hun expertise hoefden in te zetten. Voor een 
nieuw samen te stellen College is inmiddels een lid-patiënt (John van Putten) verkozen. Een jurist en een 
arts zijn aangezocht om zitting te nemen; zij zullen zich in 2023 verkiesbaar stellen. 
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Activiteiten van ledengroepen 

IAOKZ 2022 Antroposofische consultatiebureaus (ACB) 
Binnen de Interdisciplinaire werkgroep Antroposofische Ouder- en Kindzorg (IAOKZ) zijn met name artsen 
en verpleegkundigen lid, die werkzaam zijn op een Antroposofisch Consultatiebureau (ACB). De IAOKZ kent 
ca 40 leden, die hiernaast vaak ook lid van de eigen beroepsvereniging (NVAA en V&VN AZ) zijn. We komen 
doorgaans driemaal per jaar in een bijeenkomst voor nascholing bij elkaar. Uitwisseling en ontmoeting 
staan daarbij ook centraal.  
 
Dit jaar kenden we vanwege corona slechts 2 fysieke bijeenkomsten.  
Hier bogen we mmv Edmond Schoorel ons over de werking van het Etherlichaam, waar bij één bijeenkomst 
ook ervaren natuurlijk kraamverzorgenden aanwezig waren. 
 
In januari hebben we de laatste hand gelegd aan het Visiedocument dat ons ten dienste kan zijn bij 
overleg/contact met reguliere JGZ/GGD organisaties.  
Wie geïnteresseerd is in dit Visiedocument kan het opvragen bij ondergetekende.   
 
We kunnen dit jaar terugkijken op nieuwe leden, zowel artsen als verpleegkundigen, al of niet werkzaam op 
een natuurlijk of antroposofisch consultatiebureau. Ook lopen nog regelmatig reguliere collega’s hier en 
daar met ons mee die geïnteresseerd zijn in onze werkwijze. Een aantal van hen is ingestroomd in diverse 
antroposofische opleidingen.  
 
Enkelen van ons zijn ook betrokken geweest als docent en/of begeleider bij twee lopende Plegan JGZ 
modules, waar tweemaal een groep (8-10) verpleegkundigen en artsen onderwezen werden over specifieke 
jeugdgezondheidszorg-thema’s met verwerkingsopdrachten. Deze modules werden zeer positief 
gewaardeerd. Enkelen vervolgden hun antroposofische scholing via de basismodule of de introductiecursus 
bij Plegan. 
 

--- Rineke Boerwinkel - coördinator IAOKZ --- 

 

Boekenfonds 
Met het boekenfonds kunnen boeken worden uitgegeven in beheer van de NVAA. De auteur kan ervoor 
kiezen het copyright bij de NVAA te leggen of per testament over te dragen aan de NVAA. Hierdoor kunnen 
boeken ‘behouden’ blijven voor de toekomst.  
Er werden in 2022 geen nieuwe contracten afgesloten. 
 
 
Taskforce werving en opvolging 
Zie: evaluatie kerndoel 1. 
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Vertegenwoordiging 
 
NVAZ 
De NVAA is vertegenwoordigd in de NVAZ, evenals andere beroepsverenigingen in de antroposofische 
gezondheidszorg, verschillende instellingen voor sociaaltherapie en de meeste Therapeutica.  
Uitwisseling van relevante informatie betreffende de antroposofische gezondheidszorg wordt verzorgd in 
de vorm van een kwartaalbrief aan de leden.  
In 2022 is de mogelijkheid van het opzetten van een NVAZ-netwerkstructuur voor een brede mogelijkheid 
tot uitwisselen en samenwerken onderzocht, naast het NVAZ-lidmaatschap. Dit bleek geen relevante 
toevoeging aan de huidige mogelijkheden. Onderzocht wordt nu hoe verenigingen en beroepsgroepen die 
niet op het gebied van specifiek therapeutische gezondheidszorg werkzaam zijn, maar wel op het gebied 
van preventie, leefstijl en levensloop, bij de NVAZ aan kunnen sluiten. 
De website www.aandachtvoorjoualsgeheel.nl wordt voortdurend actueel gehouden, op basis van de 
gegevens die de deelnemende beroepsverenigingen doorgeven. 
 
 
Verslag van de klachtenfunctionaris in het kader van de WKKGZ 
Dit verslag (vanuit NVAZ) is nog niet binnen en volgt zo spoedig mogelijk. 

 

PAG 
Het platform antroposofische gezondheidszorg (PAG) is ooit opgericht om naast de zorgaanbieders (NVAZ) 
ook de scholingsorganisaties, het onderzoek (lectoraat o.a.), de producenten en de patiënten te verenigen. 
In 2022 kwam het PAG tweemaal online bij elkaar. Daarnaast vond er afstemming plaats in 
werkgroepverband over het onderwerp profilering. We namen het initiatief om betere afspraken te maken 
over de doelen van het PAG en versterking van de samenwerking. Zo willen we bijvoorbeeld de actuele 
ontwikkelingen in de zorg in Nederland vertalen naar de AG (nu zijn we teveel intern gericht). Een 
speerpunt is bijvoorbeeld regionalisering van de AG. Dit zal in 2023 een verdere uitwerking krijgen. 

 

Academy for Integrative Medicine 
De AIM (Academy for Integrative Medicine) is het opleidingsinstituut voor artsen op het gebied van 
Integrale Geneeskunde. Dit studiejaar zijn het basisjaar en het verdiepingsjaar samengevoegd tot een 
tweejarige opleiding waaraan ruim 70 huisartsen, medisch specialisten en een tandarts deelnemen. Er zijn 
ook nog 44 deelnemers in de verdiepingsopleiding. De lessen vinden deels online en in een digitale 
leeromgeving, deels face-to-face plaats, er zijn regiogroepen waarin de deelnemers tevens opgeleid 
worden tot coach. 
Daarnaast verzorgt het instituut nascholingen en een congres. Het congres had in 2022 als thema: 
Gezondheid en de rol van bewustzijn. 
Marjan Meddens, Marco Ephraim en Erik Baars zijn in 2022 actief geweest in de onderwijscommissie en als 
docent. Annemieke van Oostveen is namens de NVAA lid van het algemeen bestuur van de AIM.  
De AIM richt zich o.a. op leefstijlgeneeskunde, mind-body medicine en wetenschappelijke onderbouwing 
van IM (zie https://www.aim-edu.nl/).  
Er is een hele studiedag aan de antroposofische geneeskunde gewijd. 
Uitdaging voor de NVAA is om een beeld te krijgen bij wat de antroposofische geneeskunde kan bijdragen 
aan de AIM en vice versa; dit komt terug in het speerpunt van het bestuur van de NVAA over IM. 
De nascholingen van de AIM worden middels het convocaat gecommuniceerd met de leden van de NVAA. 

--- Annemieke van Oostveen --- 
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Studentenwerkgroep 

De studentenwerkgroep is in het begin van afgelopen jaar twee keer bijeengeweest. We hebben het gehad 
over antroposofische voedingsleer en de darm en over oncologie en de therapie met maretak. Daarna is er 
geen nieuwe bijeenkomst meer geweest om verschillende redenen (coschappen, buitenland, 
overbelasting).  
In november hebben Marieke Krans, Annemieke Oostveen, Casper Post Uiterweer en Kore Luske 
gebrainstormd over het vervolg van de studentenwerkgroep. Tot nu kwam de groep steeds tot stand door 
vragen van de studenten zelf en konden de bijeenkomsten zich daarnaar vormen maar misschien is het 
beter dit anders te gaan vormgeven in de toekomst. 
 
--- Kore Luske ---  
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Evaluatie beleidsplannen 2022 en beleidsplannen 2023 
 
Kerndoel 1  
NVAA investeert in jonge dokters. 

Evaluatie: Er is in 2022 vooral veel aandacht gegaan naar vertrekkende dokters en gekeken hoe deze 
praktijken ondersteund kunnen worden bij het vinden van een opvolger. Om deze reden werd de taskforce 
opvolging vanuit het bestuur ondersteund door Christof Zwart. Samen met Casper Post Uiterweer en 
Elisabeth Laceulle is een verdergaande samenwerking met Buurtdokters vormgegeven. We zien dat 
vertrekkende dokters baat zouden kunnen hebben bij coaching, waarvoor we fondsen willen werven in het 
nieuw op te richten Onderzoeks- Opleidings- en Opvolgingsfonds. Met dit fonds, waarvoor we patiënten 
zullen vragen donateur te worden, willen we geld ter beschikking stellen voor onderzoek, voor (korting op) 
de opleiding en voor coaching van vertrekkende artsen en hen ondersteunen bij het vinden van opvolging.  

De taskforce blijft daarnaast uitdrukkelijk en soms pro-actief ter beschikking om te helpen werven voor 
opvolgers, profielschets te maken en indien gewenst mee te kijken naar het financiële plaatje van de 
praktijk. Hieraan zijn in eerste instantie geen kosten verbonden. Wendelien Heddema maakt ook deel uit 
van deze mandaatgroep. 
 
Kerndoel 2 
NVAA zorgt dat de dokter zich bekwaam voelt om voor te schrijven en dat de antroposofische middelen 
toegankelijk en beschikbaar zijn. 

Evaluatie: Ook in 2022 verschenen er maandelijks Pareltjes (met dank aan Joost Laceulle voor de redactie!). 
De database van de in Nederland leverbare antroposofische geneesmiddelen (www.gmd.weleda.nl) en de 
app-groep waarin leden elkaar kunnen bevragen over geneesmiddelen en indicaties werden weer gretig 
gebruikt. Er verschenen ook mooie filmpjes over de verschillende bereidingswijzen, indicaties en van de 
tuinman van de Weleda Jan Graafland. 
De verdiepingscursus kwam in 2022 niet van de grond, gelukkig vonden we Ton van Osch bereid de 
organisatie van de cursus op zich te nemen. De voorbereiding daarvan is gestart, hopelijk in 2023 meer 
daarover.  
Op de ALV krijgt elk lid een muismat met alle info over sites met goede info over antroposofische medicatie. 

 
Kerndoel 3 
NVAA stimuleert gemeenschapsvorming 
De NVAA-artsendagen en andere scholingen zoals die van Plantago en de Academie AG waren in 2022 
doorgaans goed bezocht en levendig. Ook de vijfjaarlijkse visitatie-ontmoetingen dragen bij aan de 
gemeenschapskracht.  
De samenhang van oudere en nieuwe leden heeft aandacht en versterking nodig. De AG-medicatie-vraag-
groep heeft hier een belangrijke bijdrage, maar ontmoetingen in levende lijve zijn schaars. Dit heeft zeker 
te maken met de veelheid aan activiteiten en verplichtingen voor artsen. De opleiding tot antroposofisch 
arts integreren met de andere artsenscholingen staat op de agenda van Opleidingscommissie en bestuur. 
Het besef en de beleving dat Nederlandse antroposofische artsen en therapeuten in de onderscheiden 
werkgebieden samen in de bloedsomloop van een wereldwijde beweging staan, met een hart in de 
Medische Sectie van het Goetheanum in Dornach, ontstaat niet vanzelf en heeft voortdurende aandacht 
nodig. Het delen van internationale berichten zoals in het convocaat is hier onderdeel van. 
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Kerndoel 4 
NVAA bevordert bezig zijn met antroposofische gezondheidszorg (AG) inhouden bv de CARE-
onderwerpen. 
De CARE-thema’s zijn:  
1. Zwangerschap, geboorte en ontwikkeling van het kleine kind.  
2. Behandeling en preventie van infectieziekten en koorts.  
3. Behandeling en begeleiding bij angst, trauma en depressie.  
4. Oncologie.  
5. Palliatieve zorg.  
De CARE thema’s zijn thema’s waarbij de antroposofische zorg zondermeer van toegevoegde waarde is en 
waarop onderzoek zich de komende jaren met nadruk wil richten. 
Evaluatie: Op https://www.anthromedics.org/PRA-EN is veel informatie te vinden over de CARE thema’s. 
Op de artsendag met de verpleegkundigen besteedden we aandacht aan het 5e thema: palliatieve zorg. Het 
thema van die dag was: pijn.  
 

Kerndoel 5 
NVAA heeft bijdrage aan IM beweging. 

Wij willen samen met andere artsen uit de humane geneeskunde de IM gestalte geven. 

1) NVAA zorgt voor aanwezigheid en verbinding bij bestaande initiatieven 
Activiteiten: 
* NVAA bestuurslid is bestuurslid AIM;  
* Antroposofisch arts is lid OC AIM en houdt presentaties; 
* NVAA en antroposofisch artsen zijn aanwezig op coassistenten congres: het congres voor 2022 is op 
beperkte schaal gehouden, de NVAA heeft een advertentie voor de opleiding in de congresfolder geplaatst; 
* NVAA ondersteunt coassistenten stages bij antroposofisch huisartsen, consultatiebureauartsen en 
specialisten ouderengeneeskunde. 

2) Ideeën opdoen over verbinding met IM door brainstorm met andere antroposofische instellingen in het 
IM veld 
Activiteiten: 
* Zowel met AG Hogeschool Leiden als met Antroposana is hier in 2022 over gesproken, dit heeft niet tot 
concrete plannen of acties geleid. 
Op onderwijsgebied heeft de AAG contact gezocht met de AIM om ideeën op te doen hoe de AG te 
ontsluiten voor in IM geïnteresseerde artsen. 

3) Onderzoek naar beeldvorming AG en interesses m.b.t. antroposofie bij jonge artsen 
Activiteiten: 
* Interview deelnemers AIM en opleiding antroposofische geneeskunde: in 2023 zullen we bepalen of dit 
een haalbare en wenselijke weg is. 

 

Kerndoel 6 
NVAA streeft naar professionaliteit van vereniging, bestuur en secretariaat. 

Evaluatie: Begin 2022 nam Eveline Plantinga de ondersteuning van het secretariaat van de 
Verenigingsmanager over. In de loop van dat jaar gaf Eveline aan dat de werkzaamheden onvoldoende bij 
haar pasten en inmiddels is de secretariële ondersteuning overgedragen aan Babeth Zwart 
(www.onlineassistentbabeth.nl). Babeth is, net als Eveline, bereikbaar via het e-mail adres 
secretariaat@nvaa.nl. Deze keer verwachten we echt een goede match te hebben gevonden! 
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In 2022 werd door vier leden een media training gedaan en een communicatieplan gemaakt (zie onder 
kopje PR en contacten met de media). Dit plan zal gedeeld worden met o.a. de AViN (Antroposofische 
Vereniging in Nederland), de AAG (Academie Antroposofische Gezondheidszorg) en de NVAZ (Nederlandse 
Vereniging van Antroposofische Gezondheidszorg Aanbieders). Het is namelijk belangrijk dat iedereen 
dezelfde taal spreekt en op één lijn zit als het de media betreft en om elkaar te vinden als het grotere 
spraakmakende issues betreft.  

De werkgroep maatschappelijke vraagstukken o.l.v Jaap van de Weg bestaat uit een mooie afspiegeling van 
oudere en jongere leden en is al enige tijd enthousiast aan de slag. Afgelopen jaar verzorgden zij een 
artsendag voor ons over werken met de bron van antroposofische geneeskunde en in juni 2023 krijgt dit 
een vervolg. Marieke neemt namens het bestuur deel aan deze werkgroep.  

Voor 2023 staan oa het onderwerp professionele standaard en toetsbaarheid op de agenda (zie ook het 
Meerjarenbeleidsplan). 
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Financiëel verslag 2022 

Resultaten: Financieel gezien is 2022 beslist een slecht jaar. Niet alleen waren er tegenvallers aan de 
uitgaven kant, ook de inkomsten zijn fors lager dan in voorgaande jaren. Hoewel meer leden hun 
contributie betaalden dan in 2021, daalde het gemiddelde bedrag met meer dan €100! Daar komt bij dat de 
betaaldiscipline echt heel slecht is, over de periode 2020, 2021 en 2022 moest ik 80 (!) herinneringen 
uitsturen. Gelukkig leverde dat in de eerste maand van 2023 al bijna € 20.000,00 op! 
Opvallende posten in 2022: Contributie NVAZ kwam nog een nota over 2021, zodat het bedrag bijna twee 
keer zo hoog was. Daarnaast bleek dat het secretariaat heel veel herstelwerk moest verrichten, zodat de 
kosten hoger waren dan begroot,  

Balans: De balans laat een positief saldo zien van  € 47.729,23  op de Triodosbank. Het vermogen is 
afgenomen tot € 48.029,23 Dat is dus inclusief het bedrag van de verdiepingscursus, dat dit jaar wel afnam 
met € 900,00.    

Begroting: Dit jaar is er een overschot begroot van € 12.681,11. Dat lijkt mooi, maar er zijn twee eenmalige 
inkomsten: de contributies uit voorgaande jaren (€ 20.000,00) en een bedrag dat we nog tegoed hebben 
voor de film over het kindertherapeuticum ( € 4.000,00). Als je die wegdenkt, is er een structureel tekort 
van zo’n € 12.000,00. Dat kan de komende jaren opgevangen worden door het wegvallen van de uitgave 
voor de verdiepingscursus ( € 6.400,00), maar ook kan er bespaard worden op het TIG, op LAAN en kosten 
voor het bestuur (secretariaat en vacatiegelden).  

Tijdens de ledenvergadering van 2019 was er het verzoek om inzichtelijk te maken hoe de contributie zich 
de komende jaren zal ontwikkelen. Dit jaar laat een duidelijke knik zien, waarbij het gemiddelde bedrag 
ruim € 100,00 per lid daalde.  
Om het vermogen van de NVAA op peil te houden én om de dalende inkomsten tegen te gaan, moet de 
contributie voor 2023 echt omhoog. Omdat de huisartstarieven stijgen met 6,3% en ook de pensioenen en 
de AOW voor het eerst sinds jaren weer goed geïndexeerd worden, hopen we dat dit geen problemen 
geeft. Uiteraard blijft gelden dat de contributie geen belemmering mag zijn om lid te zijn.  
 
Contributie:  

Praktiserende leden met een vaste praktijk of loondienst van 2,5 dag of meer €  810,00* 

Praktiserende leden met een kleine praktijk of loondienst minder dan 2,5 dag  

en buitengewone leden        €  350,00* 

Minimumbijdrage / gepensioneerde leden         €  260,00* 

Steunbijdrage          €  100,00* 

*inclusief de bijdrage TIG.  

 

De steunbijdrage is met name bedoeld voor gepensioneerde leden die graag betrokkenheid willen blijven 
tonen maar voor wie de minimumcontributie niet realistisch is gezien hun inkomenspositie. De 
minimumbijdrage is bedoeld voor gepensioneerde leden met een wat betere financiële positie en voor die 
leden die gezien hun financiële omstandigheden niet in staat zijn de eigenlijke contributie te voldoen. 

Alle leden worden opgeroepen om wat meer te storten wanneer de financiële positie dat toelaat. Voor 
werkende leden is dit aftrekbaar als beroepskosten, voor niet werkende leden als gift aan een stichting met 
maatschappelijk nut (ANBI). Voor die leden is het zinvol om een overeenkomst met de NVAA aan te gaan 
voor (tenminste) 5 jaar. In dat geval geldt voor hun schenking namelijk geen drempel meer. 
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U treft ook dit jaar weer een overzicht aan van het saldo van de opleidingscommissie. De 
opleidingscommissie heeft een eigen penningmeester die wordt gecontroleerd door de overige leden van 
de commissie. De notulen, waarin de begroting door de commissie zijn goedgekeurd, worden door de 
penningmeester van de NVAA overgenomen.  

 

 

 

  

*inclusief in 2023 ontvangen contributies over 2022.  

<100 steun 

<250 laag 

<500 midden 

<1000 nominaal  

 

Docenten € 9.060,00 Saldo 1-1-2022 € 87.742,79

Ingekochte programma’s € 11.030,00 Saldo 31-12-2022 € 70.196,91

Reiskosten € 2.318,32

Huisvesting /catering € 6.139,59

Secretariaat € 10.475,10

Bankkosten € 181,54

Diversen € 4.016,33

Totaal uit € 43.220,88

Cursusgeld € 25.675,00

Totaal in € 25.675,00

Totaal uit-in -€ 17.545,88 Verschil € -17.545,88
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Bijlage 1: Verklaring van gebruikte afkortingen 
AAG Academie Antroposofische Gezondheidszorg 

AIM Academy for Integrative Medicin 

AVIG Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde 

AMPEWG Europese politieke werkgroep voor antroposofische geneesmiddelen 

BfArM Federal Institute for Drugs and Medical Devices 

CAMDOC Europese CAM-artsenverenigingen 

CEOM European Council of Medical Orders 

CQI Consumers Quality Index 

DG SANCO Directorate-General for Health and Consumers 

ECHAMP European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products 

ELIANT European Alliance of Initiatives for Applied Anthroposophy 

EPHA European Public Health Alliance 

ESCAMP European Scientific Cooperative on Anthroposophic Medicinal Products 

EUROCAM Network of the entire CAM sector in the EU 

GAIA Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie 

GAHMJ Tijdschrift van Global Advances in Health and Medicine (GAHM) 

IAOKZ Interdisciplinaire werkgroep Antroposofische Ouder- en Kindzorg 

IKAM Internationale Koordination Anthroposophische Medizin 

IKBC Interdisciplinaire Klachten- en BemiddelingsCommissie 

IVAA Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften 

KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 

NVAA Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen 

NVAZ Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders 

NVET Nederlandse Vereniging van Euritmietherapeuten 

TIG Tijdschrift voor Integratieve geneeskunde 

PAME Project Anthroposophic Medicines Europe 
 


