Leeruitkomsten orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut (ONT)
Na het succesvol afronden van de 4-jarige opleiding beschikt de student over de vereiste kennis
en kunde om te kunnen handelen binnen de zeven gedefinieerde competentiegebieden. Het
spreekt voor zich dat een student gaandeweg, na het afstuderen, voldoende praktijkervaring
opdoet. De opleiding is vormgegeven om te resulteren in onderstaande leeruitkomsten.
1 - Vakinhoudelijk handelen
1.1 De ONT ordent en analyseert de informatie verkregen uit de anamnese van patiënt en stelt op
basis daarvan een op wetenschappelijk bewijs of op praktijkervaring gebaseerd verantwoord
behandelplan op, gericht op voorkomen van met voeding samenhangende of door voeding
beïnvloedbare ziekten en klachten (in termen van functioneringsproblemen).
Niveau: analyse en synthese.
1.2 De ONT overlegt het behandelplan met de patiënt: legt uit, adviseert en motiveert patiënt en
komt in samenspraak met patiënt tot een haalbaar en uitvoerbaar behandelplan.
Niveau: integreren.
1.3 De ONT evalueert of de vooropgestelde doelen zijn bereikt en stelt zo nodig, in samenspraak
met patiënt, de interventie bij.
Niveau: integreren.
1.4 De ONT herkent bij de patiënt de risicofactoren en symptomen die wijzen op de mogelijke
aanwezigheid van een aandoening waarvoor deskundigheid van een andere discipline gewenst is
en verwijst patiënt door naar een andere arts of therapeut.
Niveau: weten.
2 - Communicatie
2.1 De ONT communiceert effectief met patiënten en professionals en rapporteert en presenteert
helder en eenduidig.
Niveau: toepassen.
3 - Samenwerking
3.1 De ONT werkt op effectieve wijze samen met professionals zowel vanuit de eigen discipline als
in multidisciplinaire setting.
Niveau: Integreren.
4 - Kennis en wetenschap
4.1 De ONT selecteert de best beschikbare evidentie (uit de wetenschappelijke literatuur/praktijk)
volgens de daartoe geldende principes en gebruikt de relevante informatie als onderbouwing van
de eigen werkzaamheden.
Niveau: analyseren, synthetiseren.

5 Ondernemerschap
5.1 De ONT werkt op actieve wijze aan het opbouwen en in stand houden van de eigen praktijk of
van de organisatie waarin hij/zij werkzaam is.
Niveau: integreren.
5.2 De ONT volgt de ontwikkelingen in de maatschappij en biedt diensten en producten aan die
aansluiten op de behoefte van de patiënt.
Niveau: integreren.
6 Management en organisatie
6.1 De ONT organiseert de eigen dienstverlening met doeltreffende en doelmatige inzet van
medewerkers (indien aanwezig), middelen en materialen.
Niveau: toepassen.
6.2 De ONT oefent de bedrijfsvoering van de eigen praktijk uit op een professionele wijze.
Niveau: toepassen.
7 Professionaliteit
7.1 De ONT reflecteert op het eigen handelen met als doel kwaliteitsverbetering van de
dienstverlening.
Niveau: integreren.
7.2 De ONT draagt de eigen deskundigheid uit naar zowel collega’s als professionals uit andere,
gerelateerde sectoren.
Niveau: integreren.
7.3 De ONT handelt integer waarbij rekening wordt gehouden met ethische aspecten en de
vertrouwensrelatie die er bestaat met patiënten, andere zorgverleners en zakelijke partners.
Niveau: integreren.
7.4 De ONT geeft vanuit en expertrol groepsvoorlichting.
Niveau: integreren.

