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Leden

Per 25 september 2012 kent de NVDA aspirant- leden
Leden in opleiding
Certificaathoudende Leden
Ereleden

Artikel 2 Voorwaarden
2.a
Algemene voorwaarden voor aspirant- leden, leden in opleiding en
certificaathoudende leden, in het vervolg “leden” genoemd.
Leden van de NVDA worden geacht de diëtetiek uit te oefenen conform de
Nederlandse wettelijke kaders als wet BIG 1993 + AMvB wet BIG, Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO 1995), Wet klachtenrecht
Cliënten Zorgsector 1995, Kwaliteitswet Zorginstellingen 1996.
Leden van de NVDA worden geacht hun beroep uit te oefenen in
overeenstemming met de geldende beroepscode voor diëtisten zoals opgesteld
door de NVD 2015
Leden van de NVDA worden geacht de diëtetiek uit te oefenen overeenkomstig
de geldende regels inzake hygiëne, bereikbaarheid, wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering, privacy, omgang met patiënten en collega’s. Zie
website NVD: Ik ben professional.
Leden van de NVDA kunnen de diëtetiek vanuit de antroposofie uitoefenen als zij
tevens voldoen aan de criteria van reguliere registratie in het Basisregister/
Kwaliteitsregister Paramedici.
2.b.1

Voorwaarden voor het aspirant lidmaatschap

Iedere diëtist die voldoet aan de algemene voorwaarden zoals genoemd in
artikel 2.a van dit huishoudelijk reglement en die bovendien geïnteresseerd is in
de antroposofische inzichten in voeding en diëtetiek kan aspirant-lid worden van
de NVDA.
Aspirant – leden hebben de verplichting om minimaal vier van de zes
bijeenkomsten van de NVDA per jaar te volgen. Voldoet een aspirant- lid niet aan
dit criterium, dan volgt een gesprek met het bestuur, waarna het bestuur kan
besluiten het aspirant- lidmaatschap te beëindigen.
Aspirant- leden krijgen maximaal twee jaar de tijd om tot een besluit te komen
het certificaat antroposofisch werkend diëtist te gaan behalen. Mochten zij niet
tot een dergelijk besluit kunnen komen, wordt het aspirant lidmaatschap
beëindigd.
Aspirant- leden worden niet vermeld op de website van de NVDA en hebben geen
toegang tot het ledendeel van de NVDA website. Aspirant-leden hebben geen
stemrecht en kunnen niet gekozen worden in het bestuur.
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2.b.2 Procedure tot het aspirant- lidmaatschap
Een geïnteresseerde diëtist neemt twee opeenvolgende keren deel aan de
bijeenkomsten van de NVDA, waarna zij een brief met haar motivatie aan het
bestuur kan richten om het aspirant lidmaatschap aan te vragen. De
aanmeldingsbrief brief moet uiterlijk twee weken vóór de eerstvolgende
bijeenkomst van de NVDA bij het bestuur aangekomen zijn, voorzien van de
nodige bewijsstukken die aantonen dat men voldoet aan de algemene
voorwaarden genoemd in artikel 2.a van het huishoudelijk reglement. Er volgt
een gesprek met twee bestuursleden, waarna besloten kan worden door het
bestuur van de NVDA om het aspirant- lidmaatschap in te laten gaan.
Het bestuur draagt er zorg voor dat het aspirant lid in het bezit komt van de
volgende stukken:
• statuten NVDA
• huishoudelijk reglement NVDA
• beroepsprofiel NVDA
• het werkplan registratie
• een rekening van € 30 administratiekosten

2.c.1 Voorwaarden voor Leden in Opleiding
Leden in opleiding zijn diëtisten die voldoen aan de algemene voorwaarden zoals
genoemd in artikel 2.a van dit huishoudelijk reglement.
Leden in opleiding hebben de procedure gevolgd tot aspirant lid zoals benoemd
in artikel 2.b.2
Leden in opleiding zijn de verplichting aangegaan binnen 5 jaar het certificaat
antroposofisch werkend diëtist te behalen.
Leden in opleiding hebben de verplichting om minimaal vier van de zes
bijeenkomsten van de NVDA per jaar te volgen. Voldoet een lid in opleiding niet
aan dit criterium, dan volgt een gesprek met het bestuur, waarna het bestuur
kan besluiten het lidmaatschap te beëindigen.
Leden in opleiding worden vermeld op de website van de NVDA en hebben
toegang tot het ledendeel van de NVDA website. Leden in opleiding hebben
stemrecht. Zij kunnen niet gekozen worden in het bestuur.
2.c.2

Voorwaarden voor leden die niet paramedisch werken

Diëtisten die voldaan hebben aan de algemene voorwaarden van de artikelen 2.a
en 2.c.1 en die na hun opleiding tot antroposofisch werkend diëtist besluiten niet
paramedisch te gaan werken, maar zich willen richten op een ander
antroposofisch werkveld, zoals bijvoorbeeld voorlichting, onderzoek of
publicaties, kunnen bij het bestuur van de NVDA een lidmaatschap aanvragen
dat voorwaarden stelt zoals aan gecertificeerde leden met uitzondering van de
voorwaarde dat men paramedisch moet werken. Het “Certificaat Diëtist
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werkzaam vanuit de Antroposofie” kan niet worden aangevraagd. Een dergelijk
lidmaatschap kan worden aangegaan voor de duur van 5 jaar waarna bij het
bestuur schriftelijk om verlenging kan worden verzocht.
2.d

Voorwaarden tot Registratie in het openbaar register van
certificaathoudende leden

Leden in opleiding, die hun opleiding succesvol hebben afgerond kunnen het
“Certificaat Diëtist werkzaam vanuit de Antroposofie” bij het bestuur van de
NVDA aanvragen. Data waarop de aanvragen in behandeling worden genomen
zijn 1 april en 1 september.
Voorwaarden tot registratie, de procedure rond de aanmelding, voorwaarden
voor het behouden van de registratie, de controle op de naleving van de
afspraken als ook de sancties en de procedure rond herintrede staan beschreven
in het document: ‘Werkplan Registratie’.
Certificaathoudende leden zijn tevens lid van de Nederlandse Vereniging van
Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). Zij betalen hiervoor contributie via de
contributie van de NVDA.
Een certificaathoudende lid
• onderschrijft de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVDA
• onderwerpt zich aan de Interdisciplinaire Klachten- en
Bemiddelingscommissie voor de antroposofische gezondheidszorg (IKBC)
en aan de Tuchtcommissie van de Nederlandse Vereniging van
Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ), Voor de IKBC draagt ieder
certificaathoudend lid jaarlijks een bedrag af aan de sbNVAZ via de
contributie van de NVDA.
• onderwerpt zich aan het tuchtreglement van de NVDA.
• Het College van Beroep. Dit college behandelt bij haar ingestelde
beroepszaken tegen beslissingen van het bestuur, de Tuchtcommissie, de
registratiecommissie en de Accreditatiecommissie conform het Reglement
van het College van beroep van de NVDA
• Wordt ingeschreven in het openbaar register van de NVDA
Alleen gecertificeerde leden worden vermeld bij de zorgverzekeraars zodat ze in
aanmerking kunnen komen voor eventuele extra vergoeding van de gegeven
therapie vanuit de Antroposofie.

Artikel 3 Ereleden
Ereleden worden op voorstel van het bestuur bij besluit van de Algemene
Ledenvergadering benoemd tot erelid van de vereniging. De voordracht vindt
plaats, omdat zij van bijzondere betekenis zijn geweest bij het realiseren van de
doelstellingen van de NVDA. Zij worden als erelid vermeld op de website van de
NVDA.
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Contributie

De contributiebedragen worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering
vastgesteld en dienen jaarlijks te worden voldaan.

Artikel 5

Rechten van leden

Leden van de NVDA hebben recht op:
• Minimaal 6 bijeenkomsten per jaar van de NVDA, waarvan één
bijeenkomst jaarvergadering is
• Vaste onderdelen van de NVDA bijeenkomsten:
Intercollegiale toetsing
Studie van een door de leden te kiezen onderwerp
Certificaathoudende leden hebben tevens recht op een visitatie georganiseerd
door NVDA, eens in de vijf jaar.

Artikel 6

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

Dit huishoudelijk reglement kan worden veranderd en aangevuld op een
algemene ledenvergadering bij tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Alleen certificaathoudende leden, leden in opleiding en niet paramedisch
werkende, erkende leden van de NVDA hebben stemrecht.
Een voorstel tot wijziging of aanvulling dient tenminste twee weken voor de
algemene ledenvergadering in bezit van alle leden te zijn.
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van
25 september 2012.
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Bijlage 1
Overgangsregeling 25 september 2012- 25 september 2014
Op 24 september 2012 kende de NVDA certificaathoudende leden en niet
certificaathoudende leden. Zij worden als zodanig genoemd op de website van de
NVDA.
De contributie voor certificaathoudende leden en niet certificaathoudende leden
is gelijk. Certificaathoudende leden betalen een extra bijdrage voor de verplichte
deelname aan het IKBC.
Niet certificaathoudende leden hebben toegang tot het ledendeel van de NVDAwebsite.
Overgangsregeling
Niet certificaathoudende leden worden per 25 september 2012 aspirant- leden
genoemd.
Niet certificaathoudende leden, die besloten hebben de opleiding tot
antroposofisch werkend diëtist te volgen worden Leden in Opleiding genoemd.
Aspirant leden worden tot 25 september 2014 vermeld op de website van de
NVDA. Op de website wordt een korte uitleg toegevoegd wat het aspirant
lidmaatschap inhoudt.
Zij die na 25 september 2012 aspirant lid geworden zijn , worden niet meer
vermeld op de website van de NVDA
Aspirant leden hebben tot 25 september 2014 toegang tot het ledendeel van de
website. Nieuwe aspirant leden, zij die na 25 september 2012 aspirant lid
geworden zijn, hebben geen toegang tot het ledendeel van de website van de
NVDA.
Leden in Opleiding worden tijdens de periode van hun opleiding vermeld op de
website van de NVDA en zij hebben toegang tot het ledengedeelte.
Aspirant- leden hebben geen stemrecht meer op de algemene
ledenvergaderingen van de NVDA na 25 september 2012.
Leden in Opleiding hebben wel stemrecht op de algemene ledenvergadering van
de NVDA.
Allen die per 25 september 2012 aspirant- lid zijn verplichten zich te gaan
voldoen aan de artikelen 2, 3A en 3B van het per september 2012 gewijzigde
huishoudelijke reglement van de NVDA
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