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 modulair opgebouwde HBO beroepsopleiding voor orthomoleculair
en natuurgeneeskundig therapeuten.
Modules
De totale opleiding omvat de volgende modules:
A - Voeding I - basiskennis voeding - 5 lesdagen
B - Voeding II - praktijkkennis voeding - 1 lesdag
C - Voeding III - orthomoleculaire basiskennis - 4 lesdagen
D - Epigenetisch Therapeut I - fysiologische, pathologische en biochemische processen - 18 lesdagen
E - Epigenetisch Therapeut II - fysiologische, pathologische en biochemische processen - 18 lesdagen
F - Epigenetisch Therapeut III - epifysiologie - natuurgeneeskundig praktijkjaar - 16 lesdagen
G - Farmacologie - geneesmiddelenleer, bijwerkingen en interacties - 4 lesdagen
H - Praktijkvoering - wet en regelgeving en invulling geven aan een eigen praktijk - 4 lesdagen
Aan de slag als therapeut?
In totaal beslaat de beroepsopleiding de modules A t/m H. Als je ze allemaal gevolgd hebt en de examens met goed gevolg hebt afgelegd levert je dat niet alleen 155 ECT’s op maar ook een diploma
Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut.
WKKGZ
Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) dient elke zorgaanbieders zich individueel aan te sluiten bij een onafhankelijke 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. Besef dat een registratie en aansluiting wettelijk verplicht is en kosten
met zich meebrengt.
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 dien je te beschikken over voldoende vakinhoudelijke kennis op HBO niveau, opgedaan
bij een door hen erkend insituut. In de regel dien je ook te beschikken over een diploma Medische
Basisvakken, CION/SNRO geaccrediteerd met 40 ECT’s.

