Erkende HBO beroepsopleiding
De eisen aan therapeuten worden (onder invloed van verzekeraars) steeds meer aangescherpt. Een
basisopleiding is niet meer voldoende om als therapeut bij een beroepsvereniging geregistreerd te
worden. Evenwijs voorziet in een SNRO erkende modulair opgebouwde HBO beroepsopleiding voor
orthomoleculair en natuurgeneeskundig therapeuten.
Modules
De totale opleiding omvat de volgende modules:
ABCDEFGH-

Voeding I - basiskennis voeding - 5 lesdagen
Voeding II - praktijkkennis voeding - 1 lesdag
Voeding III - orthomoleculaire basiskennis - 5 lesdagen
Epifysiologie I - biochemische processen - 18 lesdagen
Epifysiologie II - biochemische processen - 18 lesdagen
Praktijkjaar - stages plus eindscriptie OF Epifysiologie III - 16 lesdagen
Farmacologie - geneesmiddelenleer, bijwerkingen en interacties - 4 lesdagen
Praktijkvoering - wet en regelgeving en invulling geven aan een eigen praktijk - 4 lesdagen

Online?
Alle lessen worden op locatie gegeven. Voeding I, II en III kun je echter ook thuis volgen via ons online
studiehuis (online-studiehuis.evenwijs.nl). Voor twee docentencontacdagen (vragen, coaching, examen) kom je dan naar Balk. Bij Epifysiologie I en II en bij Praktijkvoering volg je ook enkele modules
thuis via e-learning.
Aan de slag?
In totaal beslaat de SNRO erkende beroepsopleiding de modules A t/m H. Als je ze allemaal gevolgd
hebt en de opdrachten en de examens met goed gevolg hebt afgelegd levert je dat 200 ECT’s en een
diploma Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut op.
Maar let op: je hoeft niet alle modules te volgen om aan de slag te kunnen. Uiteindelijk is dat wat je
wilt leren a ankelijk van jouw wensen.
Voeding I, II en III samen leiden op tot Voedingscoach. Daarmee kun je alvast prima aan de slag en
mensen helpen hun voedingspatroon anders in te richten. Je ondersteund daarmee hun gezondheid
en dit is zowieso de basis voor welke interventie dan ook.
Als je meer inzicht wilt in processen en ziektebeelden dan kun je besluiten tot het volgen van Epifysiologie I en II. Als je dit certiﬁcaat in je zak hebt dan kun je mensen die chronische gezondheidsklachten
hebben (nog) verder begeleiden.
ECT = European Credit Transfer System. Het aantal ECT studiepunten
is gebaseerd op de leerresultaten en de studiebelasting van een vak.

Vervolgens kun je, als je geïnteresseerd bent in de praktische en meer geestelijk emotionele aspecten
van ziekte en gezondheid Epifysiologie III volgen.
Mocht je ergens tussendoor het gevoel hebben dat je meer hulp nodig hebt bij het opstarten van je
praktijk dan kun je praktijkvoering toevoegen aan je lijstje en als je meer wilt weten over de medicijnen
die door de dokter voorgeschreven worden en eventuele interacties dan is farmacologie wellicht iets.
Maar zoals gezegd; je mag het helemaal zelf weten.
Wat handig is om te regelen
Voor je aan de slag gaat kan het handig zijn een aantal zaken te regelen.
WKKGZ
Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) dient elke zorgaanbieders zich individueel aan te sluiten bij een ona ankelijke geschilleninstantie, waardoor een formele relatie ontstaat
tussen de zorgaanbieder en de geschilleninstantie. Het Ministerie van VWS geeft aan dat de Wkkgz
regeling ook van toepassing is op student-zorgaanbieders die behandelingen uitvoeren waar een
vergoeding tegenover staat.
Als je een praktijk hebt en behandelingen uitvoert waar je geld voor vraagt of als je een student bent
en behandelingen uitvoert waar je geld voor vraagt dan dien je je persoonlijk aan te melden bij een
ona ankelijke geschilleninstantie; bijvoorbeeld via de NIBIG. Besef dat een registratie en aansluiting
wettelijk verplicht is en kosten met zich meebrengt.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Het ene beroep brengt meer risico’s met zich mee dan het andere. Als je dakdekker bent loop je het
risico dat het dak (en mogelijk het hele pand) waarop je met een brander en brandbare spullen bezig
bent in de brand vliegt. Dan kán het handig zijn terug te vallen op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het is aan jou in te schatten hoe gevaarlijk jouw beroep is en of er door jouw handelen schade
aan het eigendom van een ander (materieel en lichamelijk) kan optreden waar je dan vervolgens
voor aansprakelijk wordt gesteld. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kun je bij verschillende
maatschappijen afsluiten. Het is slim om de tarieven naast elkaar te leggen (ze lopen nogal uiteen) .
Aansluiting bij een beroepsvereniging?
Als je jezelf wilt aansluiten bij een beroepsvereniging dan dien je te voldoen aan de eisen van desbetreﬀende beroepsvereniging. In ieder geval kun je (moet je) in de meeste gevallen de Medische Basisvakken volgen. Deze dienen CPION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT’s. De medische basisvakken
kun je bij diverse gerennomeerde instituten in het land volgen.
Als je je wilt aansluiten bij de NWP (nwp-natuurgeneeskunde.nl), de MBOG (mbog.nl), de FAGT (fagt.
org) of de LVNT (lvnt.nl) dan vragen zij van je dat je over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt.
Evenwijs voorziet in een dergelijke opleiding. Bovengenoemde modules (A t/m H) zijn SNRO erkend.
Als je de Medische Basisvakken ook hebt gevolgd kun je je aansluiten. Je consulten worden dan (deels)
vergoed door de zorgverzekeraar (mits je patiënt via een aanvullende polis daarvoor verzekerd is).

Je leert het bij

