
 
 

AYURVEDA. 
 
                                                                                           
 
Ayurveda: mythe, historie en ontwikkeling. 
 
De Ayurveda is de traditionele natuurgeneeskunde van het klassieke India. Haar 
ouderdom wordt geschat op zo’n 3000 jaar. Vanaf de 10e eeuw v.C. zien we de 
eerste geschriften verschijnen en langzamerhand maakt het  volksgeneeskundig 
karakter van de Ayurveda, vergezeld van magische en ritualistische gebruiken, 
plaats voor een wat meer wetenschappelijke Ayurveda, waar onderzoeken, 
kennisoverdracht en toetsingmethoden deel van uitmaken. 
 
De geschiedenis van de Ayurveda is gehuld in mythen en legenden. Haar 
mythische ontstaansgeschiedenis zegt al heel wat over de denk- en 
gevoelshouding van de Ayurvedisch arts (vaidya). Er wordt dan gesproken over 
de god Brahma, de schepper; in zijn bezit bevinden zich 100.000 shloka’s, 
vierregelige verzen, die de volledige Ayurveda omvatten. De li jdende mensheid 
echter wilde die geschriften graag in handen hebben en om daaraan tegemoet te 
komen gaf Brahma de geschriften door aan goden die steeds lager op de 
hemelse ladder stonden. Uiteindelijk kwamen de geschriften in handen van de 
god Indra, koning der goden en stormen die op de hoogste toppen van de 
Himalaya zetelde. Tijdens een artsencongres op aarde bood een vrijwill iger zich 
aan om de Himalaya te beklimmen en alzo de god Indra te verzoeken de 
geschriften over te dragen. Aldus geschiedde, de mensheid kwam in bezit van de 
geschriften en zij werden al gauw onderwezen aan speciale universiteiten. De 
verhalen over de goden kunnen wij weliswaar in de mythologische hoek 
plaatsen, de gebeurtenissen die echter volgden op deze mythologische 
overdracht kunnen wel degelijk in een zeker historisch verband geplaatst 
worden. We zien dan zo omstreeks de 10e eeuw v.C. een medische faculteit 
verrijzen te Taxila in de noord-Indiase streek die thans bekend staat als de 
Punjab.  Een arts, professor Atreya Punarvasu zwaaide daar de scepter. Een van 
zijn studenten heette Agnivesha en deze viel op door zijn welsprekendheid en 
schrijftalent. Na zijn afstuderen schreef  Agnivesha een compendium dat zijn 
naam zou krijgen: de Agnivesha Samhita (Samhita betekent ‘verzameld werk’ of 
compendium). Dit werk is verloren gegaan doch bleef op de een of andere manier 
wel bewaard in de orale traditie waar de Indiase cultuur zo sterk is in gebleken. 
Het gevolg hiervan was dat enkele eeuwen later de arts Charaka besloot om de 
teksten opnieuw aan het papier (lees: blad en perkament) toe te vertrouwen. Het 
werd een dik boekwerk welke hij blijkbaar niet af kreeg. We zien de laatste 
hoofdstukken dan ook verschijnen met als auteur de arts Dhridabala, die verder 
in het werk niet meer als auteur genoemd wordt.  De Charaka Samhita bestaat uit 
120 hoofdstukken die over acht delen verspreid zijn. Elk deel heeft weer zijn 
eigen hoofdstukken. De Ayurvedische artsen van vandaag hebben de Charaka 
Samhita op de plank staan en zijn ermee vertrouwd. Maar het is niet alleen dit 
historische werk die wij moeten noemen. Er zijn nog twee werken die bij een 
bespreking van de Ayurveda niet achterwege gelaten mogen worden: de 
Sushruta Samhita en de Ashtanga Hridayam. De oorsprong van het eerste werk is 
moeili jk meer te achterhalen. Ook zij zou stammen uit ca. de 10e eeuw v. C. In de 
naam kun je al zien dat de auteur een zekere Sushruta is geweest, waarvan 
interessante onderzoeken ons zeggen dat die Sushruta hoogstwaarschijnlijk de –
in boeddhistische kringen beroemde- Nagarjuna  is geweest, een wetenschapper 
die thuis was in de geneeskunde, fi losofie en alchemie. In die discussie gaan we 
ons echter niet mengen. De Sushruta Samhita gaat in de eerste plaats over de 
chirurgie; er staan geen technieken in beschreven. Waarschijnlijk was het een 
handboek voor studenten chirurgie die de praktijk rechtstreeks van hun docent 
kregen, terwijl het handboek diende om de vele facetten te beschrijven die bij de 
wetenschap der chirurgie een belangrijke rol speelden. Zo staan er bijvoorbeeld 



uitgebreide beschrijvingen in van marma’s, een term voor lichaamslokaties die 
met de nodige omzichtigheid behandeld moeten worden. Het menselijk l ichaam 
zou 107 marma’s hebben; in fysiologische zin zijn het gebieden die een soort 
kruispunt vormen tussen venen, arteriën, l igamenten, spierweefsel en botten. 
Sushruta waarschuwt er bij de beschrijving van iedere marma voor, dat deze niet 
geprikt of beschadigd mogen worden omdat dat leiden kan tot ernstige ziekten 
bij de patiënt. Het incideren door de chirurg moet dus nauwkeurig óm de marma 
heen plaatsvinden.  De Britse chirurgen Cruso en Trindlay waren in 1794 getuige 
van een rhinoplastische ingreep, verricht door een vaidya van onbekende 
herkomst. Het gebeurde op het platteland in India bij een patiënt bij wie in een 
gevecht zijn neus was afgeslagen. De behandelaar slaagde erin met een 
huidtransplantatie een nieuwe neus te construeren. De techniek had de twee 
artsen verbaast en zij namen haar mee naar Europa alwaar zij haar intrede deed 
in het medische circuit onder de naam ‘de Hindoe-methode’. Dat de Indiërs van 
de oude tijden over een grote kennis beschikten van de anatomie mocht blijken 
uit het in 1890 gevonden ‘Bower-manuscript’ een tekst uit de 4e eeuw welke 
verwees naar een nog oudere tekst. Ze bestond uit twee medische 
verhandelingen en werd later in haar geheel uitgewerkt door de onderzoeker 
Rudolf Hoernle (1893-1912) die in zijn boek ‘Studies in the Medicine of Ancient 
India’ aantoonde dat de kennis der anatomie in die dagen op hoog peil stond. Het 
derde historische werk waarnaar ik wil verwijzen is de Ashtanga Hridayam, 
geschreven door de artsen Vagbhata de Oudere en Vagbhata de Jongere. Naast 
veel eigen inbreng is de Ashtanga Hridayam tevens een soort uitgebreide 
samenvatting van de Charaka en Sushruta Samhita samen. De drie klassieke 
werken samen worden ook wel de Brihat Trayi genoemd ofwel de ‘grote triade’.  
 
 
Tijdens de Britse overheersing van India werd de Ayurveda goeddeels monddood 
gemaakt teneinde de eigen farmaceutische industrie zo goed mogelijk te 
beschermen. In 1835 leidde dit tot een algeheel verbod op het onderwijs in de 
Ayurveda. De kolonisator had liever dat de zieke Indiër een Engels allopathisch 
medicijn tot zich nam in plaats van een inheems kruidenmiddeltje. Het gevolg 
was dat de Ayurveda ondergronds moest duiken hetgeen de kwaliteit niet ten 
goede kwam. De vrijheidsstrijder Mahatma Gandhi had het bepaald niet op met 
de Ayurvedische genezers, die hij van puur geldklopperij en kwakzalverij 
beschuldigde. Na de onafhankelijkheid van India in 1947 werden er 
overheidsregels opgesteld en werden de Ayurvedische opleidingen van 
overheidswege gecontroleerd. De kwaliteit nam met forse stappen toe hetgeen 
o.a. resulteerde in de positieve kwalificatie die zij  kreeg in 1978 van de WHO. 
Daarna werd de stap naar het westen gezet. Inmiddels was ze ontdekt door 
Amerikaanse gelukzoekers onder leiding van de zichzelf tot heilige uitgeroepen 
Maharishi Mahesh Yogi, die zijn populariteit in de eerste plaats aan de 
belangstelling van de toenmalige Beatles te danken had.  De organisatie van ‘de 
Maharishi’ deed opvallend goede zaken door in de westerse landen zogenaamde 
mysterieuze en ‘toch wetenschappelijke’ meditatietechnieken te verkopen met 
als gevolg dat zij een kapitaalkrachtige onderneming werd; immers, India was 
‘in’ en ‘een staat van verlichting bereiken’ wilde iedereen wel.  Maar uiteindelijk  
kwam ook die beweging weer met beide voeten op de grond zodat de Ayurveda 
zich weer verder verspreiden kon in alle vrijheid die haar zo eigen is.  
In de Ayurveda kunnen wij thans vier stromingen onderscheiden: 
 

1. de stroming zoals hierboven reeds beschreven is en die zichzelf de 
‘Maharishi  Ayur-Veda’ noemt 

2. de stroming onder leiding van Deepak Chopra, een voormalige medewerker 
van Maharishi die in de jaren tachtig ‘voor zichzelf’  begon en vooral in de 
V.S. grote furore maakt. 

3. een traditionele stroming waarvan de artsen (vaidya’s) hun opleiding 
grotendeels in India genoten hebben en verder ongebonden zijn aan 
organisaties. Wel staan hun beoefenaren onder toezicht van 
overheidsinstanties en/of beroepsverenigingen. 



4. een stroming die men ook wel ‘puriteins’ of ‘empirisch’ zou mogen 
noemen. Hun beoefenaren komen alleen voor op het platteland van India 
en zijn verbonden aan hun eigen –vaak tribale- gemeenschappen.   

 
De huidige situatie in India. 
De eerste twee genoemde stromingen zijn in India weinig bekend; die bloeien 
vooral in de westerse landen. De traditionele stroming heeft in India min of meer 
een reguliere status; ze is op een gedecentraliseerde wijze gebonden aan 
(plaatselijke) overheidscontrole en onderwijscriteria. Toezichthouder is de 
Central Council for Research in Ayurveda and Siddha (CCRAS), geïnstalleerd 
door het Ministerie van Volksgezondheid. De vierde ‘puriteinse’  stroming staat 
buiten de toezichtskanalen en is verder nauwelijks gedocumenteerd. Globaal 
gesproken kan men ten aanzien van de Ayurveda in India spreken van een zgn. 
gecodificeerde geneeskunde en een volksgeneeskunde.  Binnen de 
gecodificeerde geneeskunde is zo goed als alles theoretische onderbouwd; haar 
geneesmiddelen worden fabrieksmatig geproduceerd, vaak onder GMP-norm. In 
Engeland staat bijvoorbeeld een zuster-onderneming van Dabur, een van de 
grotere Indiase producenten van Ayurvedische geneesmiddelen die zelfs 
additieven van de E-categorie aan hun middelen hebben toegevoegd. De 
volksgeneeskunde is gebaseerd op uitgebreide empirie, zoals moge blijken uit 
diverse geneeskundige ‘ambachten’,  waarbij verlammingen worden genezen 
(Ankola in de staat Karnataka, zuid-India) en met behulp van kruidenoliën 
beenweefsels zacht gemaakt worden zodat klompvoeten kunnen worden 
rechtgezet (Coimbatore, zuid-India).  
 
Teneinde uniformiteit te scheppen in het onderwijs in de Ayurveda werd in 1971 
bij parlementaire wet de Central Council of Indian Medicine (CCIM) opgericht. Tot 
op heden bestaat de bijna zes jaar durende opleiding tot BAMS (Bachelor of 
Ayurvedic Medicine and Surgery). Vanwege lange wachtlijsten stelde de Indiase 
overheid in 1985 een maatregel in die de toegang tot deze opleiding  alleen voor 
ingezetenen van India mogelijk maakte. Voorzover men thans kan nagaan werken 
er thans zo’n 300.000 geregistreerde Ayurvedische artsen in India. Er zijn vele 
producenten van kruidenmiddelen en enkele duizenden apothekers die een 
vergunning hebben om de speciale Ayurvedische medicijnen te vervaardigen. 
Toch zou nog geen 10 % van het nationale gezondheidsbudget toegekend worden 
aan de Ayurveda; het overgrote deel wordt besteed aan de westerse, 
allopathische geneeskunde. Het gegeven dat de Ayurveda in India een relatief 
zwakke positie bekleedt is mede te wijten aan haar knieval voor de aanhangers 
van westerse wetenschapsmodellen; Ayurvedische deskundigen pogen nog 
steeds hun enorm kennissysteem in termen te vatten van het westers 
wetenschapsmodel met alle gevolgen van dien. Men tracht de Ayurveda ‘te 
bewijzen’ met westerse modellen en heeft daarbij onvoldoende aandacht voor de 
eigen in het Sanskriet opgestelde epistemologie welke een appèl doet aan méér 
dan ‘ alleen’ een rationele receptiviteit.  De werking van Ayurvedische 
geneesmiddelen verklaren met behulp van westerse logica en het in westerse 
terminologie uiteenzetten van de etiologie  in ziektebeelden zoals deze bekend 
zijn in de Ayurvedische pathologie is zinloos en uitzichtloos. Er bestaat immers 
geen biostatistische traditie in de Ayurveda zoals dat in de westerse 
geneeskunde bestaat. Nogmaals, haar eigen epistemologische traditie fungeert 
geheel onafhankelijk van westerse wetenschapsmodellen en bewijst dagelijks 
haar eigen waarde aan de meer dan 1miljard inwoners van het Indiase continent.  
 
Mensbeeld en achtergrond. 
In de geschiedenis van de westerse geneeskunde, en wel vanaf Hippocrates,  
komen we reeds begrippen tegen zoals de humorale pathologie, waarbij de 
vochtverdeling in het lichaam als causale factor naar voren werd geschoven bij 
het ontstaan van ziekten. Begrippen als diathese en predispositie deden hun 
intrede doch werden na  het opkomen van de moderne farmaceutische industrie 
in de twintigste eeuw weggedrongen en gelden thans als obsoleet. Meer dan 
duizend jaar vóór de hippocratische periode waren deze begrippen reeds 



gemeengoed in de Ayurvedische geneeskunde, en tot op deze dag vormen zij het 
unieke concept met behulp waarvan de Ayurvedische arts zijn diagnoses stelt en 
zijn behandelingen vorm geeft. Ik zal hier een korte inleiding van geven. Het 
mensbeeld van de Ayurveda is gegrondvest in de oude filosofische school 
Samkhya: een wijsbegeerte welke uitgaat van twee natuurorden: een boven- en 
ondernatuur. De bovennatuur is een abstract beginsel welke niet concreet is aan 
te duiden met het westers begrippenstelsel. Als men pogingen doet met 
‘albewustzijn’, ‘goddelijk’ of  ‘transcendentie’ is dat allemaal goed. De Sanskriet-
aanduiding is purusha. De ondernatuur, aangeduid als prakriti ,   is de ons 
bekende natuur: alles wat wij kunnen ervaren. De mens is in zijn geheel gevormd 
naar de prakriti .  Zijn innerlijke wezen echter maakt deel uit van de purusha. 
Volgens de filosofische achtergrond van de Ayurveda is het de mens niet 
gegeven om door middel van technieken die purusha te ervaren omdat elke 
techniek van prakriti-aard is. Levenshouding echter, juiste voeding en ethiek 
zouden daarentegen wel de weg kunnen openen naar de purusha, hetzij t i jdens, 
hetzij na het stoffelijk leven.  De constitutie van de mens is opgebouwd uit de 
vijf oer-elementen van de prakriti: aarde (prithvi), water (jala), lucht (vayu), vuur 
(agni) en sfeer (akasha). Hun verhouding tot elkaar, hun kwantiteit en kwaliteit 
en de wijze waarop zij gedifferentieerd zijn in lichaam en psyche, vormt de 
grondslag van de Ayurvedische visie op de etiologie. Teneinde deze werkbaar te 
maken heeft men de vijf elementen gemodelleerd in drie constitutiemodellen, die 
elk weer hun eigen onderafdelingen hebben. De drie constitutiemodellen worden 
genoemd: vata (bestaande uit lucht en sfeer), pitta (bestaande uit vuur) en kapha 
(bestaande uit aarde en water). Ieder individu beschikt over alle vijf de 
elementen, maar bij ieder individu is hun verhouding e.d. anders.  De werking 
der elementen kunnen we ons als volgt voorstellen: 
 
Het element: vormt de dosha:  en zorgt voor: 
 
Aarde 
    +   kapha    stabiliteit 
water 
 
vuur   pitta    transformatie 
 
lucht 
    +   vata    stroming 
sfeer 
 
 
De constitutiemodellen worden dosha’s genoemd, een Sanskritwoord dat 
letterli jk te vertalen is met ‘fout’ of ‘stoornis’. Dosha zou in etymologische zin 
zelfs de grondvorm betekenen van het latere Griekse dys waar in de westerse 
pathologie meer dan honderd ziekten worden aangeduid, van dysacusis tot 
dysurie. Zelfs in het Engelse disease zit zij  verborgen en ons Nederlands dis is 
natuurlijk ook bekend.   Dosha is de oorzaak van elke ziekte. Haar teveel of te 
weinig of onjuiste verhouding tot haar omgeving leidt tot ziekte. Is zij  geheel in 
harmonie met haar omgeving en is zij  noch teveel noch te weinig dan wordt zij  
dhatu genoemd. De vata heet dan prana, de pitta agni en de kapha ojas.  
 
Pathologie, diagnose en behandeling. 
Zoals hierboven reeds opgemerkt, zijn de dosha’s verantwoordelijk voor het 
ontstaan van ziekten. In de algemene pathologie van de Ayurveda  wordt een 
uitgebreide symptomatologie weergegeven waarvan ik hier een zeer kort 
overzicht geef in een schematische vorm: 
 
 
 
 
 



 
Vata 
 
neemt toe door: teveel mentale of fysieke activiteiten, vasten, te weinig slaap. 
Voedsel dat bitter, scherp, droog en koud is, winderige en koude 
weersomstandigheden. 
 
gevolgen kunnen zijn: degeneratie van weefsels, nervositeit,  zenuw- en 
spierpijnen, bewegingsstoornissen 
 
 
Pitta 
 
neemt toe door: hitte, fysieke uitputting, vasten, woede, agressie.  Voedsel dat 
zuur is, scherp, zout, heet en droog. Warme en vochtige weersomstandigheden. 
 
gevolgen kunnen zijn: brandend maagzuur, huidklachten, overmatig zweten, 
leverstoornissen. 
 
 
Kapha 
 
neemt toe door: te weinig lichaamsbeweging, Voedsel dat zoet, zuur, zout, zwaar, 
vettig en koud is. Koude en vochtige weersomstandigheden. 
 
gevolgen kunnen zijn: slijmvorming, bronchitis, hartklachten, constipatie, 
apathie, depressie 
 
 
De vaidya gebruikt verschillende diagnosetechnieken om zich een helder beeld 
te vormen van de patiënt en zijn ziekte. We kunnen de diagnosetechnieken van 
de Ayurveda in drie categorieën onderverdelen: darshana, sparshana  en 
prashna. De eerste omvat een uitgebreide inspectie van de patiënt. Dit betekent 
vaak een onderzoek van weefsels en huid, ontlasting en urine, tong, enz. Er 
bestaat geen diagnostische standaardprocedure in; sommige artsen onderzoeken 
alleen de urine, anderen zijn weer goed in het inspecteren van de tong enz.  De 
tweede vorm, de sparshana, bestaat uit palpatie teneinde de huid te onderzoeken 
op temperatuur en conditie, zoals ruwheid en zachtheid. De meest voorkomende 
vorm van sparshana is het pols-onderzoek, die nader aangeduid wordt met 
nadipareksha. De arts zoekt met drie vingers naar de verhouding tussen de 
dosha’s door hen op de radiale pols te leggen en hun unieke slag te observeren.  
In reguliere zin zoekt men bij palpatie van de pols in eerste instantie naar de 
hartconditie en bloeddruk  (p. durus, p. mollis, enz.) maar bij de Ayurvedische 
wijze van polsvoelen is men geïnteresseerd in de werking der elementen. De 
ervaren vaidya voelt verschillen in polsdruk onder zijn wijs-, middel- en 
ringvinger en kan zodoende iets zeggen over de dosha-verhoudingen. Op grond 
van zijn bevindingen kunnen dan een of meerdere behandelingen ingesteld 
worden. Omdat er veel mogelijkheden zijn zal ik hier even met een eenvoudig 
voorbeeld komen: een patiënt vertoont bij nader onderzoek een sterk verhoogde 
vata. Zijn  lucht- en sfeerelementen zijn dominant en verhogen de stroming in het 
l ichaam. Ziekten als artritis en slapeloosheid kunnen daar het gevolg van zijn (in 
de Ayurvedische pathologie zijn 80 ziekten gerelateerd aan een overmatige 
vatadosha). In het behandelingsplan dienen twee wegen bewandeld te worden: A. 
een klinische weg, waarbij sec de klachten behandeld worden waar de patiënt 
aan li jdt en B. een klassieke weg, waarbij de constitutie van de patiënt zodanig 
behandeld wordt dat een eventuele progressie van de ziekte tot staan gebracht 
kan worden óf waarbij een ziekteproces in haar beginstadium zo goed mogelijk 
gecoupeerd kan worden.  De klinische weg wordt bewandeld met het 
voorschrijven van speciale Ayurvedische medicijnen, die allen van plantaardige 
oorsprong zijn.  Hun bereiding is gebaseerd op eeuwenoude receptuur en zij 



kennen een veelvoud van toedieningsvormen.  Ayurvedische medicijnen kennen 
zowel bijwerkingen als negatieve interacties met andere medicijnen. 
Bijwerkingen kunnen het gevolg zijn van ondeskundigheid t.a.v. de constitutie 
van de patiënt en de vaak daarmee samenhangende onjuiste 
doseringsvoorschriften. Negatieve interacties kunnen voorkomen indien de 
behandelaar geen zicht heeft op of kennis heeft van de geneesmiddelen die de 
patiënt reeds gebruikt. De klassieke weg werkt veel met voedingsadviezen. 
Overigens hebben haar behandelingen dikwijls ook een klinische werking ofwel 
een werking op de wat kortere termijn. Ik zal hier een kort overzicht geven van 
de verschillende behandelingen:  
 
-Ayurvedische massages: het lichaam wordt gedurende 1 á 2 uren geheel 
gemasseerd met sterk werkende kruidenoliën, in veel gevallen door twee 
massagetherapeuten tegelijkertijd. 
-voeding: de patiënt wordt een dusdanig voedingsadvies voorgeschreven, dat de 
overmaat van de ziekte-veroorzakende dosha wordt verminderd. 
-medicijnen: hierboven is daar al iets over gezegd. 
-kuren: de meest bekende is de Panchakarma, een meerdaagse kuur welke 
meestal intramuraal ondergaan wordt en bestaat uit een veelvoud van 
Ayurvedische behandelingen, zoals olie- en moddermassages, sauna-achtige 
technieken, klysma’s enz.  
 
De status quo van de Ayurveda in Nederland. 
In Nederland neemt de belangstelling voor de traditionele Ayurveda in hoog 
tempo toe. Vooral de bestsellers van Deepak Chopra, een Amerikaanse 
Ayurvedische arts van Indiase origine, heeft daaraan toe bijgedragen. Op dit 
moment (2004) bevinden zich er niet meer dan een handvol Ayurvedische artsen 
in Nederland. Voor een goed begrip moeten we een onderscheid maken tussen de 
reguliere arts die een Ayurvedische therapie toepast en een Ayurvedisch, niet-
regulier arts. Die laatste term klopt niet omdat een arts in de zin der wet per 
definitie regulier is opgeleid. Daarom wordt de Ayurvedisch genezer die een 
klassieke achtergrond heeft, vaidya genoemd. Dat zijn genezers die een 
dusdanige scholing hebben gehad dat zij  in Nederland toegelaten zijn tot de 
desbetreffende beroepsverenigingen. Hun consulten en behandelingen worden 
dan ook door bijna alle zorgverzekeraars vergoed. Een vaidya heeft zijn 
opleiding alti jd in India genoten en is tevens geschoold in westerse medische 
vakken. In de regel bestaat er een gezonde samenwerking met het reguliere 
circuit. Er zijn in Nederland slechts enkele instituten waarbij men zich kan 
scholen tot Ayurvedisch massagetherapeut of tot Ayurvedisch geneeskundige. 
Deze instituten geven ook mogelijkheden om zich verder te bekwamen in India. 
Er is geen onafhankelijke Ayurvedische beroepsvereniging. Wel zijn er 
onafhankelijke beroepsverenigingen met licenties voor de Ayurveda, zoals de 
VNT en NWP die tevens verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsbewaking. Er is 
geen statistiek omtrent het aantal consulten per jaar. Iedere Ayurvedische 
genezer zal daar zijn eigen cijfers bij hebben. Het grootste Ayurvedische netwerk 
wordt gevormd door het in Nijmegen gevestigde Ayurveda Health Center, die ca. 
vijftig Ayurvedische praktijken in heel Nederland en België verenigt en die 
tevens werk verricht inzake kwaliteitsbewaking en doorverwijzingen.  
 
Laatste toevoeging: in het jaar 2008 werd de eerste en enige onafhankelijke 
AYURVEDA VERENIGING opgericht, de ANVAG. Zie voor alle informatie daarover: 
www.anvag.nl 
 
Robert H. Swami Persaud, vaidya (Ayurvedisch geneeskundige). 
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