
  
 
 
Na een uitvoerige analyse van de interne en externe factoren die de Vereniging beïnvloeden geeft deze 
samenvatting van de beleidslijnen de gewenste situatie aan. 
Een en ander wordt in jaarwerkplannen uitgewerkt; jaarlijkse evaluatie zal plaatsvinden tijdens de Algemene 
Ledenraadsvergadering en in de bestuursvergadering daaraan voorafgaand. 
 
Missie 
Bevorderen van de beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van antroposofische 
gezondheidszorg voor ieder die deze zorg wenst. 
 
Statutaire doelen 

 het behartigen van de belangen van personen die gebruik (wensen te) maken van antroposofische 
gezondheidszorg in de meest uitgebreide zin van het woord op basis van het recht op vrije keuze van 
behandeling; 

 het bevorderen van bewustzijn bij haar leden voor wat betreft de eigen gezondheid en de 
gezondheidszorg in het algemeen. Het bevorderen van de kennis over een gezonde leefwijze en het 
praktiseren ervan en over het leven met ziekten en handicaps, één en ander vanuit de gezichtspunten 
van de antroposofie en de antroposofische gezondheidszorg; 

 het bevorderen en faciliteren van contacten van gelijkgestemden (ook wel ”lotgenotencontact” 
genoemd), mede gebaseerd op de gezichtspunten van de antroposofische gezondheidszorg. 

 
Vanuit het perspectief van de individuele leden zijn de volgende uitgangspunten bij de beleidsdoelen 

geformuleerd 

 het realiseren van een gelijkwaardige positie van de antroposofische gezondheidszorg aan de 
reguliere gezondheidszorg; 

 het waarborgen van keuzevrijheid van behandeling in de gezondheidszorg; 

 het stimuleren van de eigen regie van de zorgvrager;  

 het centraal stellen van (de zorgvrager en de zorgvraag;  

 het mede zorg dragen voor de spirituele kant van de gezondheidszorg.  
 

Bovenstaande doelen en uitgangspunten tracht de vereniging te bereiken door: 

 het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de antroposofische 
gezondheidszorg; 

 het bevorderen van gelijke rechten, zodat personen die gebruik (wensen te) maken van 
antroposofische gezondheidszorg, gelijkwaardige praktische mogelijkheden verkrijgen als zij die aan 
andere vormen van gezondheidszorg de voorkeur geven; 

 het geven en verspreiden van informatie omtrent ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het 
algemeen en in de antroposofische gezondheidszorg in het bijzonder; 

 het mede tot stand brengen dan wel mede in stand houden van procedures voor zorgvuldige 
gezondheidszorg;   

 het samenwerken met andere instellingen werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg in het 
algemeen en van de antroposofische gezondheidszorg in het bijzonder, en van gezondheidszorg 
vanuit andere integrale gezichtspunten; 

 het bevorderen van de verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg, in het bijzonder van de 
antroposofische gezondheidszorg; 

 het bevorderen van publicaties, waaronder begrepen het (doen) uitgeven van een eigen orgaan, en 
het onderhouden van een eigen website; 

 alle andere wettige activiteiten, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen, waaronder ook het 
voeren van juridische procedures wordt begrepen. 

 
Voorts door: 

 het volgen van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen, zowel op landelijk als op 
Europees niveau; 

 het informeren van de aangesloten afdelingen over deze ontwikkelingen; 

 het versterken en ondersteunen van de besturen of coördinatiegroepen van de afdelingen; 

 het bevorderen van de onderlinge coherentie van de antroposofische patiëntenbeweging en de leden 
van de vereniging; 

 het vergroten van het ledental van de vereniging; 

 het helpen realiseren van meer afdelingen. 

 


