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NIEUW!

‘OOK WIJ MOGEN NIETS OVER HET HOOFD ZIEN’
Van ons wordt verwacht dat we een goede medische basiskennis hebben op HBO-niveau aangaande anatomie, fysiologie 
en pathologie. Maar wat we niet zo goed leren is de kennis over de diverse testen die hiervoor mogelijk zijn. Soms 
worden er testen gedaan bij huisarts of specialist en krijgen we dit onder ogen. Maar hoe gaan we hier mee om? Hoe 
interpreteren we dit? Missen we iets in het plaatje.

Wat doet u in uw praktijk?
Wat doet u als er iemand in uw 
praktijk binnenstapt met een 
uitslagenformulier van het 
laboratorium. Schuift u dit 
terzijde of kunt u hier iets over 
zeggen of adviseren?

Laboratoriumtesten zijn niet 
meer voorbehouden aan artsen 
alleen!
We willen niet op de stoel zitten 
van de arts, maar wel mee 
kunnen praten en mee kunnen 
adviseren in het belang van de 
patiënt/klant.
We zullen u wijzen op 
mogelijkheden voor uw praktijk 
om zelf testen uit te laten voeren, 
waarbij voorop staat dat u 
uiteraard geen bloed afneemt!

Docenten

Petra Litjens 
is sinds 1989 werkzaam geweest 
als verpleegkundige. Na 
jarenlange ervaringen op diverse 
afdelingen en specialisaties, 
heeft zij sedert 2000 op de 
spoedeisende hulp van het MMC 
te Utrecht gewerkt. Daarnaast is 
zij orthomoleculair therapeut. 

Jan Blaauw
is natuurgeneeskundig- en 
orthomoleculair therapeut met 
bijna 30 jaar praktijkervaring en is 
hoofddocent bij Ortho Linea. 

Introductie tot           



VERGROOT UW 
KENNIS!

Adresgegevens:
Ortho Linea
Hortalijn 5
2728 BD Zoetermeer 
Tel. 079-3290115
Fax. 079-3290666
Email: info@ortholinea.nl
www.ortholinea.nl

Kijk voor ons 
totale 

cursusaanbod op 
www.ortholinea.nl

 Data en locatie

 
  Kijk voor data op

  www.ortholinea.nl

Onder voorbehoud van wijzigingen

Accreditatie is bij 
diverse 

beroepsverenigingen 
aangevraagd

Deze cursus is bestemd voor
iedereen die in de gezondheidszorg 
werkt, beschikt over medische basis-
kennis en een duidelijke affiniteit heeft 
met de toepassing van natuur-
geneeskunde. Denk hierbij onder aan 
orthomoleculair werkende therapeuten 
maar ook aan: natuurgeneeskundigen, 
diëtisten, gewichtsconsulenten, 
verpleegkundigen, fysiotherapeuten,  
osteopaten, homeopaten, 
(electro)acupuncturisten, psychologen 
en psychotherapeuten.
De opzet van de cursus
 Staat in het teken van een introductie 
tot diagnostiek en interpretatie.
Tijdens de cursusdagen komen de 
belangrijkste laboratoriumtesten aan 
de orde die van groot diagnostisch 
belang zijn. Daarnaast zullen we extra 
aandacht besteden aan zaken die we 
in de praktijk veelvuldig tegenkomen 
zoals problemen met onder andere:
- chronische vermoeidheid
- eetstoornissen, obesitas, anorexia
- hart-en vaatziekten, bloeddruk
- vitaminen-. mineralendeficiënties
- reumatische beelden
- minder bekende testen, maar van 

mogelijk belang.
De kennis opgedaan hierbij zal meer 
inzicht geven in wat het belang is van 
testen, maar vervolgens ook hoe deze 
geïnterpreteerd dienen te worden.
Hierbij wordt nog wel eens (terecht) 
afgeweken van de referentiewaarden 
die regulair gelden. Denk hierbij aan 
de vitamine D status en de 
wetenschappelijke tendens hierbij

Indeling van de cursus
De eerste dag staat in het teken van 
de belangrijkste testen en de plaats 
van de interpretaties. Op de tweede 
dag worden symptomen en klachten 
gekoppeld aan mogelijke 
laboratoriumdiagnostiek besproken. 
Verder wordt kort aandacht 
geschonken aan andere mogelijke 
testen zoals:
- aminozuren analyse
- organische zuren analyse
- allergie en intolerantie testen
- fecesanalyse.

                          
Kosten
De kosten bedragen € 410,- 
vrijgesteld van BTW inclusief syllabus, 
uitgebreide lunch en onbeperkt koffie 
en thee. 

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door middel 
van het inschrijfformulier. Ook te 
downloaden via onze website 
www.ortholinea.nl

Het idee zou kunnen bestaan dat we 
alles wat op een labformulier aan 
onderzoeksmogelijkheden staat, gaan 
behandelen. Dit is onmogelijk, en 
vergt meer dan de beschikbare twee 
dagen. Het gaat om een belangrijke 
introductie en behandeld de 
belangrijkste onderzoeken die gedaan 
kunnen worden. Dit zal ongeveer 
10-35% van het formulier zijn.

Certificaat van deelname
U krijgt een certificaat van deelname 
bij aanwezigheid van deze twee 
dagen.

mailto:info@ortholinea.nl
mailto:info@ortholinea.nl
http://www.ortholinea.nl
http://www.ortholinea.nl
http://www.ortholinea.nl
http://www.ortholinea.nl
http://www.ortholinea.nl
http://www.ortholinea.nl
http://www.ortholinea.nl
http://www.ortholinea.nl
http://www.ortholinea.nl
http://www.ortholinea.nl

