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Aanvraag voor de verkorte procedure Expert  

Antroposofisch verpleegkundige (IFAP)  

Aanmelden nog mogelijk tot en met 15 december 2010 via e-mail aan 

info@plegan.nl 

Het Internationale Forum van Antroposofisch Verpleegkundigen in de Medische 

Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap van het Goetheanum 

geeft het certificaat uit dat de titel Expert Antroposofisch Verpleegkundige 

verleent. in Nederland verloopt de 

Uitgifte via Plegan opleidingen in opdracht van de V & VN Antroposofische 

zorg  

Onderstaand de criteria waar je aan moet voldoen: 

 Je beschikt over een door de staat erkende opleiding tot verpleegkundige. 

 Je hebt de Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie afgerond. 

 Je bent daarna twee jaar werkzaam volgens de richtlijnen van de V&VN AZ. 

 Je bent lid van de V&VN AZ die in het Internationale Forum van Antroposofisch 

Verpleegkundigen in de Medische Sectie van de Vrije Hogeschool voor 

Geesteswetenschap van het Goetheanum werkt. 

 En als aanvulling op het reguliere verpleegkundige beroep voldoe je inhoudelijk 

aan onderstaande aspecten van een antroposofische verpleegkundige: 

 De expert erkent de Guidelindes for Good Antroposofisc Nurse Practice van 

het IFAP 

 Ze kan een wezensleden diagnose opstellen, verpleegkundige handelingen en 

behandelingen op basis daarvan opstellen, onderbouwen en evalueren 

(menskundig gezien de wezensleden en de functionele driegeleding) 

 Ze kan de levensprocessen, leerprocessen of de biografische ritmen analyseren 

en verpleegkundige handelingen en of behandelingen daaruit afleiden, 

onderbouwen en evalueren ( menskundige thema’s; levensprocessen, 

leerprocessen, biografische ritmen en metaaltherapie.) 

 Ze kan een verpleegkundige planning aan de hand van de twaalf zintuigen of -

verpleeggebaren uitvoeren, verpleegkundige handelingen bedenken 

onderbouwen en evalueren (menskundige thema’s concept van de 12 zintuigen 

en de – verpleeggebaren) 

 Ze kan een totaalinwrijving doen en evalueren ( menskundig thema: Ritmische 

inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka) 

 Ze kan de indicaties voor de belangrijkste uitwendige therapieën (wikkels 

kompressen en baden stellen en deze behandelingen correct volgens de 

richtlijnen uitvoeren en evalueren (menskundig thema’s uitwendige therapieën 

in de antroposofische genees en verpleegkunde).  

 ze kan verpleegkundige maatregelen van biografische, sociale en culturele aard 

in de situatie aan passen en overdragen. (Menskundige thema’s 

Levensbegeleiding, sociaalverpleegkundig werk en voorlichting en advisering. 

Begeleiding bij geboorte en sterven en in existentiële levenssituaties) 
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 ze kan de belangrijkste verpleegkundige indicaties in biografische, crisis en 

overgangssituaties stellen en omzetten in handelingen Menskundige thema’s 

Levensbegeleiding, sociaalverpleegkundig werk en voorlichting en advisering. 

Begeleiding bij geboorte en sterven en in existentiële levenssituaties) 

 ze kan algemene verpleegkundige thema’s van het verpleegkundig vakgebied 

vanuit de antroposofie toelichten, verpleegkundige maatregelen op de juiste 

wijze uitvoeren onderbouwen en evalueren. (Menskundige thema: praktische 

toepassing van de antroposofische menskunde in de Verpleegkunde) 

 ze kan typische ziektebeelden van het verpleegkundige werk vanuit de 

antroposofie verklaren, onderbouwen en evalueren en de verpleegkundige 

behandeling daarop afstemmem. (Menskundig thema gezondheid en ziekte 

begrip in de antroposofische gezondheidszorg) 

 ze kan die indicaties van de substanties van de uitwendige therapie menskundig 

onderbouwen en uitwendige therapieën menskundig onder bouwen en 

uitwendige therapieën in overeenstemming met de substantie klaarmaken en 

geven (Menskundig thema; het geneesmiddelen begrip in de antroposofische 

geneeskunde) 

 ze kent de werkingsgebieden van de therapieën en heeft een kunst(bijvoorbeeld 

Muziek, literatuur, schilderen, boetseren, of euritmie ter ontwikkeling van de 

persoonlijke scholingsweg (Menskundig thema kunst) 

 ze zorgt voor de persoonlijke ontwikkelingsweg, de samenwerking met de 

andere disciplines en is zich de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van 

de antroposofische verpleegkunde bewust. (Menskundige thema’s; 

scholingsweg, zelfzorg, samenwerking en verantwoording) 

 

Doel van deze certificering is de competenties van een Expert Antroposofisch 

Verpleegkundige helder te maken en te waarborgen zo dat het duidelijk is dat de 

drager van deze titel kennis en vaardigheden heeft waar men vanuit mag gaan. 

 

Het certificaat vertelt niets over de wil van de drager, antroposofie in de zin van 

lidmaatschap van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap aan het 

Goetheanum te representeren. 

 

Procedure na de aanmelding: 
 je ontvangt een bevestigingsmail dat we je aanvraag hebben ontvangen. 

 Sonja van Hees neemt in januari contact met je op om de plannen die je hebt voor je 

presentatie te bespreken, als het kan een datum te plannen.  

 De uitvoering van je presentatie kan in het hele jaar 2011.  

 De presentatie omvat; een half uur presentatie waarbij jij aan het woord bent en een 

half uur mogelijkheid tot uitwisseling en gesprek met de aanwezige collega’s.  

 Je levert voor je presentatie een schriftelijk bericht over je presentatie van maximaal 

500 woorden die aan alle deelnemers ter voorbereiding wordt gegeven. 

 de kosten zijn € 500,00 waar een internationaal registratie antroposofische 

verpleegkundige mee wordt opgebouwd. 

 

Bij vragen en onduidelijkheden of onzekerheden meldt je graag voor 15 december via 

het secretariaat van Plegan opleidingen er is vast wat aan te doen. 

Namens Plegan opleidingen 

Sonja van Hees 


