
antroposofische gezondheidszorg 
laten horen en zien

Nationaal
• bij het ministerie van VWS en de politiek voor de 

toegankelijkheid, beschikbaarheid en het behoud 

van de antroposofische gezondheidszorg;

• d.m.v. juridische procedures voor de registratie van 

antroposofische geneesmiddelen;

• door wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen;

• en gesprekspartner zijn voor huisartsen en thera-

peuten voor optimale kwaliteit van zorg;

• samen met andere patiëntenverenigingen en  

maatschappelijke partijen pijnpunten in de zorg 

wegwerken door dialoog met zorgverleners en  

-verzekeraars; 

• uw keuze verzekerd met de Antroposana-polis bij de 

Amersfoortse Verzekeringen.

Internationaal
Steeds meer regelgeving komt voort uit besluiten van 

het Europees Parlement, bijvoorbeeld Europese regel-

geving over geneesmiddelen. Om invloed te hebben 

moet de stem van mensen die kiezen voor antropo-

sofische gezondheidszorg tot in Brussel te horen zijn. 

Samen met zusterorganisaties in het buitenland ver-

tegenwoordigt Antroposana ook uw belangen op Euro-

pees niveau. 

antroposofische gezondheidszorg
vinden zonder zoeken

•  www.antroposana.nl maakt u wegwijs: naar artsen, 

therapeuten, organisaties en instituten;

•  met de FAQ vindt u antwoord op de meest gestelde 

vragen;

• bel ons direct: 085 77 31 440 (di-do 11-14 uur);

• lees over levendige thema’s in ons tijdschrift Stroom;

•  Via onze site kunt u zich abonneren op onze nieuws-

brief;

•  neem ze uit de wachtkamer mee of vraag ze aan: 

onze folders met antroposofische gezichtspunten op 

veelvoorkomende ziektebeelden.

antroposofische gezondheidszorg
ontmoeten  

Geen landelijke vereniging zonder lokale afdelingen.

• hier leert u veel bij over de antroposofische visie 

op gezondheid en ziekte in cursussen en lezingen 

in uw regio;

• of u ontmoet andere geïnteresseerden in specifie-

ke ontmoetingsgroepen in uw buurt;

• thema’s die ook interessant zijn als u lekker  

gezond bent: vitaal oud worden, hoe blijf ik gezond 

of de gezondheid van jonge  kinderen;

• informeer u  over zulke activiteiten bij regionale 

afdelingen van Antroposana, bijvoorbeeld via de 

regionale nieuwsbrieven;



antroposofische gezondheidszorg
bij ziekte èn gezondheid   

AntropoSana is de landelijke patiëntenvereniging an-

troposofische gezondheidszorg. Zij informeert over-

antropsofische gezondheidszorg, brengt patiënten in 

contact met artsen en therapeuten en organiseert 

ervaringsuitwisseling. En maakt zich sterk voor het 

behoud van de antroposofische gezondheidsvisie en 

zorg, zodat ieder die wil ook kàn blijven kiezen voor 

deze visie op de mens, zijn gezondheid en zelfgene-

zend vermogen.  

Antroposofische arts bij u in de buurt? 

Kijk op www.nvaz.nl bij zorggids

 

AntropoSana folders: 

kijk op www.antroposana.nl of bel 085 77 31 440

 

Meer lezen over antroposofische gezondheidszorg:

• Eigentijdse ziektebeelden Aart van der Stel;

• Gezondheid, Ziekte en Therapie Bob Witsenburg;

• De serie Gezichtspunten van Centrum Sociale  

Gezondheidszorg, verkrijgbaar via tel. 0321 33 99 66 

en www.gezichtspunten.nl, met o.a. Gids voor ziekte-

preventie en zelfmedicatie Paul Meeuwese.

 

AntropoSana is de landelijke patiëntenvereniging antro-

posofische gezondheidszorg. Profiteer van de voordelen 

en steun vanuit patiëntenbelang de antroposofische 

gezondheidszorg, jaarlidmaatschap €35.
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AntropoSana

T   085 77 31 440  (dido 1114 uur)

E   info@antroposana.nl

www.antroposana.nl
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