Stage informatie Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut
Gefaseerd vanaf het tweede leerjaar kan de student een stage doorlopen die gericht is op
het kennismaken met de praktijk van de orthomoleculair arts/therapeut. Puur praktisch
wordt de stage, vanwege de totale studiebelasting, in het vierde leerjaar ingevuld.
Een passende stageplaats wordt door de student zelf geregeld.
De stageplaats moet voldoen aan een aantal eisen te weten:
1) De stageplaats dient een takenpakket aan te bieden dat qua inhoud en niveau
aansluit bij het programma;
2) Het takenpakket moet passend zijn en de student moet zich kunnen bekwamen in
de eindkwalificaties van het programma zoals beschreven in ‘Leeruitkomsten
ONT’ en ‘Competentieprofiel ONT’.
De begeleider op de stageplek (de therapeut) dient minimaal op hetzelfde niveau en
binnen het domein van het programma opgeleid zijn waarvoor de student in opleiding is.
De stage omvat de volgende aspecten:
- Door het afnemen van een anamnese de problemen, vragen en behoeften van
cliënten op het gebied van voeding en gezondheid in kaart brengen en analyseren;
- op basis van de anamnese een verantwoord behandelplan opstellen;
- het behandelplan aan de cliënt uitleggen en de cliënt motiveren dit na te leven;
- de resultaten van de interventie evalueren en het behandelplan eventueel
bijstellen en hierover met de cliënt communiceren;
- reflecteren op het beroepsmatig handelen van de therapeut;
- zich een beeld vormen van de multidisciplinaire setting van het beroep;
- een beeld krijgen van de bedrijfskundige aspecten van het vak;
- een beeld krijgen van de wettelijke kaders die gelden voor therapeuten;
- de ethische aspecten van het beroepsmatig handelen.
De student loopt in totaal 130 uur stage. De stage wordt afgerond met het schrijven van
een stageverslag. Het stageverslag beslaat 20-30 pagina's, inclusief inleiding, schema's,
noten en literatuurlijst. De studiebelasting voor het stagedeel: 130 uur daadwerkelijke
stage & de uren benodigd voor het schijven van het verslag & de uren benodigd voor
overleg en afstemming.
De begeleider op de stageplek evalueert hoe de student heeft gewerkt en legt deze
evaluatie schriftelijk vast. De student levert het stageverslag, samen met het stageevaluatieformulier, in bij de stagebegeleider. Die beoordeelt het verslag als voldoende of
onvoldoende en scant het verslag op plagiaat. Als de stage voldoende is, tekent de
begeleider de stage af met behulp van een beoordelingsformulier. Het stageverslag
wordt door Evenwijs gearchiveerd.
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