VOEDING & DIËTETIEK
Het logo van de NVDA

vanuit de Antroposofie

Het logo is een kristallisatiebeeld van een ontkiemende graankorrel.
Via kristallisatie wordt het levenskrachtenveld van de graankorrel

zichtbaar. Kristallisatiebeelden kunnen o.a. worden beoordeeld op
vitaliteit en structuur. Deze beeldvormende methode zegt ons meer
over de kwaliteit van een levensmiddel en is een aanvulling op het
onderzoek naar inhoudsstoffen zoals o.a. vitaminen en mineralen.
Zie www.crystal-lab.nl

Secretariaat NVDA,
Cornelia van Arkelstraat 16
2331 LZ Leiden
tel. 071 5765882
e-mailadres secretariaat@antroposofischedietisten.nl

website:

www.antroposofischedietisten.nl

NETWERK NVDA

NETWERK NVDA

(Nederlandse Vereniging van Diëtisten werkzaam vanuit de
Antroposofie)
De NVDA is als beroepsvereniging opgericht in 1991.

Lezingen en cursussen Kraaybeekerhof Academie

Ze is deel van de antroposofische gezondheidszorg die georganiseerd is binnen

www.kraaijbeekerhof.nl
Opleiding koken met natuurvoeding

de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders).
Kwaliteitscriteria zijn samen met andere beroepsgroepen als

www.groenekookacademie.nl

artsen,fysiotherapeuten, psychotherapeuten, verpleegkundigen, euritmisten en
kunstzinnige therapeuten ontwikkeld. Zie www.nvaz.nl
Sinds 2005 zijn we een landelijk geregistreerd netwerk van de Nederlandse
Vereniging van Diëtisten (NVD).
We zijn een kleine groep enthousiaste diëtisten die de voeding, mens en aarde in
samenhang vanuit de antroposofie bestuderen m.b.v. diverse literatuur. En we
zetten fenomenologie in om de taal van de natuur, plant, dier en mens te leren
verstaan. Ondersteund door onderzoek van Louis Bolkinstituut en Lectoraat
Antroposofische Gezondheidszorg.
We komen 6 x per jaar bijeen en werken aan een onderwerp/ziekte met als doel
dat de leden de inhoud met inzicht levend en helder kunnen inzetten en de
diëtetiek verder kunnen ontwikkelen.

Kennismaken met netwerk NVDA?
2 daagse Oriëntatiecursus Voeding en Antroposofie 2016
aanmelden en informatie secretariaat@antroposofischedietisten.nl
Iedere geintresseerde diëtist is van harte welkom om 2 keer
vrijblijvend een bijeenkomst/studiedag bij te wonen.
Zie de website www.antroposofischedietisten.nl

Partners waarmee we samenwerken:
Academie Antroposofische Gezondheidszorg voor interdiciplinaire
basismodule antroposofisch/integratieve zorg en behandeling.
Nascholing (post) academische en (post) HBO niveau
www.academieag.nl

Grensverleggend wetenschappelijk onderzoek rapporten, artikelen en
boeken over voeding en gezondheid van het Louis Bolkinstituut.
http://www.louisbolkinstituut.org/nl/publicaties
Bv. het artikel Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’, van
M. Huber, M. van Vliet, I. Boers, arts, verbonden aan het Louis Bolk Instituut
(2016, Nederlands Tijdschrift voorGeneeskunde).
http://www.louisbolk.org/nl/publicaties/publicatie/?pubID=3109

Publicaties, onderzoek en ontwikkelen van zorgprogramma’s van het
Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, verbonden aan de
Hogeschool Leiden. www.hsleiden.nl/antroposofischegezondheidszorg
Vereniging voor Biologische-Dynamische Landbouw en Voeding
www.bdverenging.nl
Brochures medische onderwerpen o.a.
Mens en voeding door Machteld Huber www.gezichtpunten.nl
Zie voor goetheanistische fenomenologie en zintuigen
www.tomvangelder.antrovista.com
Uitgaven door leden van de NVDA
Van Zuigelingenvoeding tot Volwaardige Peutervoeding vanuit
antroposofische gezichtspunten. Judy van de Berg en Suzanne van
Haaften secretariat@antroposofischedietisten.nl
Eten met aandacht. Doe ik het goed of doet het mij goed? Rya Ypma i.s.m.
Machteld Huber www.louisbolkinstituut of info@rya-ypma.nl

