
Antroposofische Geneeskunde

Aandacht voor de mens als geheel

Antroposofie betekent ‘aandacht voor het 
geheel’. En antroposofische geneeskunde 
heeft aandacht voor je lichaam, je 
ziel, je geest en je manier van leven. 
Het is een aanvulling op de reguliere 
geneeskunde voor artsen die een breder 
referentiekader zoeken.

De mens is meer dan een verzameling 
botten, spieren en zenuwen met een 
velletje eromheen. Veel mensen maken 
het onderscheid tussen lichaam en 
ziel. Een antroposofische zorgverlener 
betrekt er nóg twee aspecten bij; namelijk 
vitaliteit (je zelfherstellend vermogen) en 
spiritualiteit of zingeving. Zaken die je met 
het blote oog niet kunt zien, maar die er 
wel degelijk toedoen. Net zoals je liefde 
niet kunt zien, maar wel weet dat die er is.

In de antroposofische zorg worden 
klachten en symptomen beschouwd 
als een waarschuwingssignaal van het 
lichaam. Het lichaam ‘vertelt’ wat er loos 
is. Zie het als een waarschuwingslampje 
in je auto; als dat knippert ga je ook niet 
het lampje repareren, maar op zoek 

naar de oorzaak. Het vermogen van 
het lichaam om oorzaken aan te wijzen 
is vaak groter dan wordt gedacht. Een 
antroposofisch arts probeert hiernaar te 
luisteren en er wat mee te doen. 

Alle antroposofische zorgverleners zijn 
ook regulier opgeleid. Antroposofische 
zorg is geen alternatief maar biedt 
een breder perspectief naast de 
reguliere geneeskunde. Dus: niet alleen 
symptomen bestrijden, maar kijken naar 
de mens als geheel. 

www.aandachtvoorjoualsgeheel.nl



Antroposofische Geneeskunde

Kenmerkend voor de studie geneeskunde 
is dat vooral “vanuit het hoofd” wordt 
gewerkt. Het geheel wordt verklaard door 
wat “onder een vergrootglas” wordt gezien: 
cellen, moleculen, ziekteverwekkers. 
Maar is dat de enige manier waarop je 
kan begrijpen hoe de mens in elkaar zit, 
hoe ziekteprocessen verlopen, en wat er 
nodig is om weer beter te worden? Welke 
therapeutische mogelijkheden kan een 
andere blik opleveren? Wat ís gezondheid 
eigenlijk? En hoe zit het met ons gevoel, 
ons inlevingsvermogen?

In de opleiding Antroposofische 
Geneeskunde wordt geprobeerd om op 
deze vragen een duidelijker antwoord 
te geven. Het zoeken naar een grotere 
samenhang tussen processen in de mens, 
en tussen de mens en zijn omgeving en 
de natuur krijgen hierbij veel aandacht. 
Dit gebeurt op een manier die net zo 
gedegen, zorgvuldig en voorstelbaar is als 
de gangbare universitaire studie, en die 
tegelijkertijd recht doet aan hoofd én hart.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding is zo opgezet dat de 
deelnemer deze (in principe) kan 
combineren met een lopende praktijk. 

De NVAA verzorgt samen met de Academie 
Antroposofische Gezondheidszorg 
de start van deze opleiding met een 
interdisciplinaire Basismodule die 
een jaar duurt. Deze Basismodule is 
opgezet als post-HBO/postacademische 
opleiding voor beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg (artsen, psychologen, 
fysiotherapeuten etc.). 

Na de Basismodule kun je een 
beroepsspecifieke Vervolgopleiding 
volgen die ongeveer drie jaar duurt en die 
bedoeld is voor artsen en tandartsen.

Het certificaat antroposofisch arts kan 
verkregen worden door degene die de 
gehele opleiding met succes doorlopen 
heeft, geregistreerd is als arts en lid is van 
de NVAA.

Moduleleiding: Guus van der Bie, arts

Locatie: Midden van het land

Kosten: € 3.200,-

Informatie en aanmelding: info@academieag.nl

De studiegids vind je op:

www.nvaa.nl/informatie-voor-artsen/opleiding

www.aandachtvoorjoualsgeheel.nl

De opleiding


