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Werkplan Registratie NVDA herzien 2012
Voorwaarden tot Registratie
•

diploma van de opleiding diëtetiek hebben, geregistreerd staan in het
Kwaliteitsregister Paramedici en de diëtetiek uit oefenen overeenkomstig de
geldende regels in zake hygiëne, bereikbaarheid, wettelijke aansprakelijkheid,
privacy, omgang met patiënten en collega’s. Zie website NVD: leden →
praktijkvoering

•

in het bezit zijn van een erkend diploma antroposofische voedings- en dieetleer of
in het bezit zijn van het bewijs van deelname aan een scholingstraject
georganiseerd door de NVDA

•

bewijs van afronding interdisciplinaire basisopleiding Academie Antroposofische
Gezondheidszorg

•

voldoen aan de Inhoudelijke Toetsingscriteria van de NVDA (zie Inhoudelijke
Toetsingscriteria van de NVDA)

•

lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten werkzaam vanuit de
Antroposofie (NVDA), met de verplichting deel te nemen aan de door de NVDA
georganiseerde studiebijeenkomsten, intercollegiale toetsing en visitatie

•

Gecertificeerd lidmaatschap van de NVDA houdt tevens het lidmaatschap van de
Nederlandse Vereniging van Antroposofisch Zorgaanbieders (NVAZ)

•

zich onderwerpen aan het reglement van de Interdisciplinaire Klachten- en
Bemiddelingscommissie Antroposofische Gezondheidszorg (IKBC) 2007, zoals
deze door de Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders sector
beroepsverenigingen (sbNVAZ) is ingesteld.
Voor deelname IKBC draagt ieder certificaathoudend lid jaarlijks een bedrag af
aan sbNVAZ via de contributie van de NVDA

•

zich onderwerpen aan het tuchtreglement van de NVDA

Inhoudelijke Toetsingscriteria van de NVDA
•

•
•
•
•
•
•

zich eigen maken van de antroposofische mensbeelden: drieledig mensbeeld ,
vierledig mensbeeld, orgaantypologie, planeettypen, constitutionele typen,
temperamenten en de antroposofische visie op de biografie van de mens
antroposofische inzichten verwerven wat betreft fysiologie, vertering,
stofwisseling, zintuigen en de werking van voeding op de mens.
inzicht ontwikkelen in het wezen van plant, dier en mineraal middels de
fenomenologische methode
zich scholen in antroposofische diagnostiek en therapeutisch
behandelingsproces
zich oefenen in het beschrijven van ziektebeelden in wezensdelentaal
met inzicht keuzes kunnen maken bij het geven van advies en voorlichting
betreffende de voeding en diëtetiek vanuit de antroposofie.
inzicht krijgen in de kwalitatieve aspecten van de voeding: de biologischdynamische landbouw, de bereidings- , verwerkings- en
conserveringsmethoden. Op de hoogte zijn van actueel antroposofische
onderzoek.
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•

kennis hebben van de ontwikkelingen in de reguliere diëtetiek en de
verhouding hiervan tot de antroposofische voedingstherapie.

Registratie Procedure:
De procedure voor het behalen van het “Certificaat antroposofisch werkend
Diëtist” is als volgt.
Het “Certificaat Diëtist werkzaam vanuit de Antroposofie” wordt schriftelijk aangevraagd
bij het bestuur van de NVDA. Data waarop de aanvragen in behandeling worden
genomen zijn 1 april en 1 september.
Om in aanmerking te kunnen komen voor het “Certificaat Diëtist werkzaam vanuit de
antroposofie” moet ingeleverd worden:
• een kopie van de reguliere, afgeronde opleiding
• een kopie van het bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici
• bewijs van de afgeronde opleiding aan de Academie Antroposofische
Gezondheidszorg
• In geval van zelfstandige vestiging een kopie van een lopende
“Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf”
• een schriftelijke verklaring dat de aanvrager de inhoud van de bij het aspirant
lidmaatschap toegezonden NVDA stukken onderschrijft:
statuten NVDA
huishoudelijk reglement NVDA
beroepsprofiel NVDA
reglement IKBC
het werkplan registratie
Tevens moet de toegestuurde rekening van € 30 zijn voldaan.
Na ontvangst van alle genoemde documenten en betaling volgt een gesprek met de
Registratiecommissie. De Registratiecommissie adviseert het bestuur van de NVDA,
waarna het bestuur het certificaat uit kan reiken. Het certificaat wordt door beide partijen
ondertekend.

Register Certificaathoudende Leden:
De vereniging kent een openbaar register van certificaathoudende leden. Dit register
ligt ter inzage op het secretariaat van de NVDA en bij de Registratiecommissie.
Gegevens van certificaathoudende leden worden doorgegeven aan sbNVAZ, komen op
de website van de NVAZ en indien nodig worden gegevens verstrekt aan
zorgverzekeraars.
Certificaathoudende diëtisten worden vermeld op de website van de NVDA en hebben
recht op toegang tot het ledendeel van de website
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Herregistratie
Elke 5 jaar na uitgifte van het certificaat vindt herregistratie plaats.
Voorwaarden voor herregistratie:
•
•
•

•
•

in 5 jaar aantoonbaar 100 punten antroposofische nascholing behaald hebben.
Bepaalde onderdelen zijn verplicht. Zie “100 punten antroposofische nascholing”
tevens moet aan de reguliere herregistratie voldaan zijn, aantoonbaar met een
kopie van inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici
werkervaring: praktijkvoering minimaal 3 jaar, 6 uur per week gedurende 40
weken =720 uur binnen een antroposofisch werkveld. Deze werkervaring moet
aangetoond kunnen worden bijvoorbeeld middels de software die gebruikt wordt
bij de patiëntenadministratie
lid zijn van de NVDA, inclusief verplichte deelname aan de door de NVDA
georganiseerde studiebijeenkomsten, intercollegiale toetsing en visitatie
kopie kunnen overleggen van een lopende “Aansprakelijkheidsverzekering
Bedrijven”

Procedure:
•

•
•
•
•
•

vóór 1 juni van het betreffende jaar stuurt de Registratiecommissie een
herregistratieformulier op en een rekening van € 25 voor de kosten van
herregistratie
het herregistratieformulier, de gevraagde bijlagen en de betaling dienen vóór 1
september in het bezit te zijn van de Registratiecommissie
de Registratiecommissie adviseert het bestuur van de NVDA over herregistratie
indien aan alle voorwaarden is voldaan vindt herregistratie plaats vóór 31
december van het betreffende jaar. De Registratiecommissie bewaakt dit tijdspad
het bestuur van de NVDA reikt het nieuwe “Certificaat Antroposofisch Diëtist” uit
de Registratiecommissie draagt zorgt voor het inschrijven van de herregistratie in
het openbaar register van certificaathoudende leden en is tevens verantwoordelijk
voor het doorgeven van de nieuwe gegevens aan de NVAZ

Sancties:
Indien na de registratieperiode van 5 jaar de toegestuurde formulieren voor
herregistratie niet zijn geretourneerd, wordt door de Registratiecommissie een
aanmaning gestuurd. Indien hierop niet wordt gereageerd, wordt een tweede aanmaning
gestuurd.
In geval de Registratiecommissie uiteindelijk een reactie krijgt op toegestuurde
aanvragen en aanmaningen dan kan de registratiecommissie alsnog een besluit nemen
tot verwijderen uit het Register van Certificaathoudende leden. Dit zal met name het
geval zijn als de tijd van 5 jaar te ver overschreden is en/of de kandidaat inhoudelijk met
de nascholingen te ver achterloopt.
Als de aanmaningen zonder reactie blijven, wordt door de Registratiecommissie een
besluit tot verwijderen uit het Register van Certificaathoudende leden genomen vóór 31
december van het jaar waarin herregistratie zou moeten plaats vinden. Het betreffende
lid wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
Leden die in de registratieperiode van 5 jaar onvoldoende patiëntencontacten hebben
gehad of onvoldoende nascholing hebben gevolgd worden eveneens uit het register van
Certificaathoudende leden verwijderd.
De Registratiecommissie is vrij in geval van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte of
onvoorziene omstandigheden in de werksituatie, in gesprek met het betreffende
certificaathoudende lid naar een individuele oplossing voor het behoud van registratie
certificaathoudend lid te zoeken.
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Hardheidsclausule is dat door ziekte of onvoorziene omstandigheden een geregistreerd
lid na 5 jaar een voorlopige registratie krijgt en binnen 1 jaar aan alle voorwaarden moet
voldoen.
Herintreders:
In overleg met het bestuur en in samenspraak met het betreffende herintredende lid zal
de registratiecommissie een op de situatie toegesneden aantal uren nascholing en
hospiteren vaststellen.
100 punten antroposofische nascholing:
•

•
•
•

Per jaar is men verplicht aanwezig bij minimaal 4 bijeenkomsten van de NVDA.
Men ontvangt 2 punten per bijeenkomst. De accreditatiecommissie reikt
ieder jaar een bewijs van deelname uit, opgemaakt aan de hand van de
presentielijsten van de NVDA- bijeenkomsten.
Totaal aantal verplichte punten uit NVDA- bijeenkomsten:
40 punten
verplicht 1 ronde intercollegiale toetsing
(10 bijeenkomsten per ronde)
10 punten
verplicht 1 x per 5 jaar visitatie
10 punten
nascholing zie Goedgekeurde Nascholingen
40 punten

Geaccrediteerde nascholing ten behoeve van herregistratie in het Register van
certificaathoudende leden van de NVDA
Vakinhoudelijke criteria:
• de inhoud van de scholing sluit aan bij de beroeps en functie-uitoefening, afgeleid
van het beroepsprofiel diëtist werkzaam vanuit de antroposofie
• de scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar t.a.v. kennis,
vaardigheden en/of attitude
• de scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en in de
gezondheidszorg
• de scholing sluit aan bij de door beroepsvereniging erkende richtlijnen
(zie “Nascholingsmogelijkheden mits voldaan wordt aan de vormeisen en
vakinhoudelijke criteria”)
Vormeisen aan een scholing zijn:
• er zijn leerdoelen geformuleerd die aan docenten en cursisten bekend zijn.
• De werkvorm is beschreven en past bij het nagestreefde doel
• De deelnemer kan aan het eind van de cursus beoordelen of het leerdoel bereikt
is.
• De deelnemer kan in een later stadium de verworven kennis en vaardigheid in een
of andere vorm weer toetsen, zodat het handelend omgaan met het gebodene
bevorderd wordt.
• Er wordt een samenvatting uitgereikt van de inhoud van de cursus
• De bijeenkomst wordt geëvalueerd door cursisten en met docenten.
Accreditatie
• 1 studiebelastinguur (SBU)= 1 punt
• Voor de puntentelling is het nodig dat vóóraf aan de cursus accreditatie wordt
aangevraagd bij de accreditatiecommissie
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Nascholingsmogelijkheden mits voldaan wordt aan de vormeisen en
vakinhoudelijke criteria
1. Studiebijeenkomsten aangeboden door de NVDA.
2. Cursussen en bijeenkomsten georganiseerd door de Medische Sectie van
de Antroposofische Vereniging in Nederland.
3. (Delen van) buitenlandse opleidingen.
4. Cursussen, opleidingen en nascholingsdagen van therapeutische
beroepsverenigingen in de antroposofische gezondheidszorg, zoals
euritmietherapie, artsen, psychotherapie, verpleegkundigen e.a. die
voor diëtisten toegankelijk en relevant zijn.
5. Cursussen die tot een verdieping van het antroposofisch medisch
handelen leiden en een algemeen antroposofisch karakter hebben,
zoals de beroepstraining Antroposofie.
6. Conferenties georganiseerd door de Medische Sektion am Goetheanum,
waarbij geldt dat diëtisten behoren tot de doelgroep.
7. Supervisie indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
• de supervisor is een certificaathoudend specialist of een
certificaathoudend diëtist uit dezelfde discipline als de
supervisant
• onderwerp is een onderdeel van (het eigen functioneren in) de
antroposofische geneeskunde. Patiëntencasus staan centraal.
• Er is een tevoren geformuleerd doel
• Er wordt een verslag per bijeenkomst geschreven en uit het
eindverslag blijkt hoe de stof/onderwerp verwerkt is en heeft
geleid tot verdieping en /of praktisch handelen
• Er wordt een presentielijst bijgehouden met handtekeningen en
vermelding van tijdsduur per bijeenkomst
• Er zijn minimaal zes bijeenkomsten per jaar van minimaal 1 uur
8. Intervisie indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
• het gaat om intervisie tussen collega’s die werken in de
antroposofische gezondheidszorg dan wel zouden ambiëren
daarin te werken
• Onderwerp is een onderdeel van (het eigen functioneren in) de
antroposofische geneeskunde. Eigen functioneren staat centraal.
• Er is een tevoren geformuleerd doel
• Minimaal aantal deelnemers is drie
• Er wordt een kort verslag per bijeenkomst geschreven en uit het
eindverslag blijkt hoe de stof/onderwerp verwerkt is en heeft
geleid tot verdieping en /of praktisch handelen
• Er wordt een presentielijst bijgehouden met handtekeningen en
vermelding van tijdsduur per bijeenkomst
• Er zijn minimaal zes bijeenkomsten per jaar van minimaal 1.5 uur.
9. Patiëntenbespreking indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
• het gaat om een patiëntenbespreking binnen de antroposofische
gezondheidszorg
• de patiëntenbespreking is interdisciplinair
• Er vindt een gezamenlijke beeldvorming plaats
• Er worden een werkvraag, een behandeldoel en mogelijk in te
zetten middelen geformuleerd
• Er wordt een verslag per bijeenkomst geschreven en uit het
eindverslag blijkt hoe de stof/onderwerp verwerkt is en heeft
geleid tot eigen verdieping en/of praktisch handelen
7
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•

Er wordt een presentielijst bijgehouden met handtekeningen en
vermelding van tijdsduur per bijeenkomst

10. Studiegroep indien aan de volgende eisen wordt voldaan:
• Onderwerp heeft betrekking op antroposofische voeding en
diëtetiek in de ruimste zin van het woord
• Er wordt een kort verslag per bijeenkomst geschreven. Of er
wordt per jaar een groter verslag geschreven over de
bijeenkomsten in dat jaar.
• Uit het verslag blijkt hoe de stof verwerkt is en heeft geleid tot
verdieping en/of praktisch handelen.
• Er wordt een presentielijst bijgehouden met handtekeningen en
vermelding van tijdsduur per bijeen komst.
• Er zijn minimaal drie bijeenkomsten per jaar
11.

Zelfstudie van een antroposofisch medisch werk
• er wordt een kort verslag geschreven
• uit het verslag blijkt hoe de stof verwerkt is en heeft geleid tot
verdieping en/of praktisch handelen.
• accreditatie in overleg met de accreditatiecommissie

12.

Docentschap in een cursus die voor deelnemers
geaccrediteerd is.
• per lesuur 2 punten

13.

Artikelen gepubliceerd in een antroposofisch tijdschrift (op
medisch-, voeding- of landbouwgebied) bijvoorbeeld het Tijdschrift
voor Antroposofische Geneeskunde, Mercurstab, Rundbrief der
medizinische Sektion, Dynamisch Perspectief
Accreditatie in overleg met de accreditatiecommissie.

14.

(Mede) auteurschap van een uitgegeven boek over een
antroposofisch medisch/ voeding/ landbouw onderwerp.
Accreditatie in overleg met de accreditatiecommissie

GOEDGEKEURD JAARVERGADERING 2012
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