
MBK (medische basiskennis met 
een deel psychosociale kennis) 

Noodzakelijke kennis! 
De eerste stap! 

De opleiding medische ba-
sis kennis is opgezet om  
inzicht te krijgen in het  
lichaam van de mens en de 
werking van de vitale pro-
cessen. Het hebben van 
kennis over het menselijk 
lichaam is een belangrijk 
onderdeel in de professio-
nalisering van het vak als 
therapeut. 

Doelstelling 
Met de kennis opgedaan in deze oplei-
ding bent u in staat om in te kunnen 
schatten of de cliënt bij u aan het goede 
adres is. Ook om beter te kunnen com-
municeren met artsen of andere werkza-
me personen uit de gezondheidszorg, is 
het hebben van medische basiskennis en 
psychosociale kennis van belang. 

Duur 
De opleiding start in september 2017 en 
is verdeeld over 15 lesdagen met twee 
examen(data).  De lestijden op de vrijdag 
en zaterdag zijn van 09.00 - 17.00 uur. 

Accreditatie 
CPION erkenning. Iedere beroepsvereni-
ging zal dit erkennen als basis eis met 
ruim 40 ECTS. 

Kosten 
De kosten voor de gehele opleiding, in-
clusief collegedagen, lunch, syllabus, 
koffie en thee  en de eerste twee examens 
bedragen € 1845,- (vrijgesteld van  

BTW). De te gebruiken boeken dienen 
zelf te worden aangeschaft en zijn niet 
inbegrepen. Kosten registratie bedragen € 
95,00 voor abituriëntenregister van  
CPION. 

Eventuele overnachtingen komen voor 
eigen rekening en dienen zelf te worden 
geregeld (zie verderop in de folder bij 
‘Locatie’). 

Handboek 
We maken voor deze opleiding mede 
gebruik van het verplichte boek Anatomie 
en fysiologie van de mens van Gregoire /
ThiemeMeulenhoff (ISBN 
9789006925630 ). Dit kan wijzigen en 
wordt aangegeven via de website.  Ande-
re boeken worden in de eerste les aange-
geven. Houd dus rekening met aanschaf 
van aantal extra boeken qua kosten. 

Vergoeding van kosten 
De opleiding betreft een beroepsoplei-
ding. De uitgaven voor deelname aan 
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6 belangrijke redenen om te kiezen voor 
deze opleiding: 
1. u wilt les krijgen van docenten die als experts, of 
als ervaringsdeskundigen hoog staan      
    aangeschreven op hun vakgebied 
2. u wilt met deze opleiding direct, na afronding, in de praktijk kunnen werken (met vol 
    doende extern behaalde vakkennis) 
3. up-to-date kennis met onderbouwing 
4. Ortho Linea ziet het examen als haalbaar voor iedere deelnemer met de juiste attitude 



cursussen voor beroepsopleidingen zijn 
aftrekbaar, indien de cursussen tot doel 
hebben de praktische en theoretische 
kennis van de deelnemers in stand te 
houden en op peil te brengen. Dit kan 
gezien worden als een beroeps- of per-
soonsgebonden aftrek (zeker als het om 
individuele en niet om beroepsmatige 
kennisvergaring gaat), of als vergaren van 
nieuwe kennis of als bij- dan wel nascho-
ling. Wat voor u van toepassing is, kunt u 
het beste navragen bij uw fiscalist of 
boekhouder. 

Overzicht van te behandelen  
onderwerpen: 

De locatie 
De opleiding wordt gegeven in de les-
ruimte van Ortho Linea in Zoetermeer. 
Een routebeschrijving wordt verkregen bij 
inschrijving. 

Overnachting 
Er kan goed overnacht worden. Dit dien 
je zelf te regelen met het desbetreffende 
Hotel. Mogelijkheden:  
Golden Tulip (800 meter), NH Hotel (1,1 
km), Bastion Deluxe Hotel (4,1 km). B.v. 
Bed&Breakfast ‚Aan het Balij’ (2,7 km). 

Studielast 
Het aantal uren zelfstudie is deels afhan-
kelijk van de persoon en van de interesse, 
vooropleiding, ‘studeerkwaliteiten’, socia-
le- en familiaire omstandigheden. 

Het aantal uren, zelfstudie, examenvoor-
bereiding en docentcontacturen worden 
geraamd op ruim 40 ECTS (eis CPION).  

Leerstof 

Cellen en weefsels

Algemene inleiding pathologie

Circulatie

Afweer/Imuunsysteem

Ademhaling

Voeding en spijsvertering(stelsel)

Nieren

Zintuigen

Huid

Zenuwstelsel

Beweging

Hormoonstelsel en hormonen

Voortplanting

Erfelijkheid en DNA

Wetgeving

Pharmacologie

Psychologie, anamnese, 
gespreksvoering

Rode en gele vlaggen

o.a Wetten zoals Wkkgz: wet kwali-
teit, klachten en geschillen Zorg

Problemen met hoofdpijn? Maar 
waar kan dit door worden veroor-
zaakt? Diepere oorzaken en diffe-
rentiaal-diagnose zijn van belang.

Voor wie bedoeld? 
De opleiding medische basiskennis 
wordt op HBO niveau gegeven en is 
bedoeld voor praktiserende of aan-
komende therapeuten die zich moe-
ten (na-)scholen in de medische ba-
siskennis conform de criteria van de 
beroepsverenigingen om in aanmer-
king te komen/blijven voor registratie. 

De opleiding Orthomoleculaire Ge-
neeskunde wordt ook verzorgd door 
Ortho Linea. Vraag hiervoor informa-
tie aan!

Opzet van de opleiding? 

Ortho Linea biedt een opleiding die 
bestaat uit 15 dagen (excl. twee exa-
mendatums). Door hiervoor te kiezen, 
zorgt Ortho Linea ervoor dat ook druk 
bezette mensen hun diploma kunnen 
halen. 

Op elke contactdag wordt een deel 
van een boek behandeld, dat thuis 
voorbereid wordt, met gebruikmaking 
van een powerpoint en multimedia 
van elk hoofdstuk.   
De heldere uitleg en vele praktijk-
voorbeelden gaan gecombineerd met 
een duidelijke powerpoint en mooie 
animaties. Dit alles zorgt ervoor dat 
de leerstof goed te volgen is en 
makkelijker onthouden kan worden. 
De vragen die tijdens de uitleg door 
de docenten gebruikt worden, zullen 
de cursist laten meedenken over de 
geleerde stof. 

Tijdens de opleiding wordt elk or-
gaanstelsel telkens vanuit drie onder-
delen behandeld: 
- anatomie, waarbij de bouw van de 
orgaansystemen en de organen wordt 
besproken.  
- fysiologie, waarin wordt uitgelegd 
hoe de organen werken en welke 
samenwerking er is tussen processen. 
Ook wordt er in gegaan op de stofwis-
seling en de invloed van de hormonen 
en het zenuwstelsel. 
- pathologie (ziekteleer), wat betekent 
dat gekeken wordt naar ziektebeelden 
met hun klachten. De verbanden met 
de anatomie en fysiologie worden dan 
heel duidelijk. Ook komen in het kort 
onderzoeksmethoden aan bod. 

De theorie wordt ondersteund met het 
boek Anatomie & Fysiologie’ van 
Grégoire. Daarnaast zal er tijdens de 
contactdagen de theorie praktisch 
gemaakt worden door met ziekte-
beelden te laten zien hoe de normale 
werking van het lichaam verstoord 
kan zijn. Zo is het mogelijk om ook 
koppelingen te maken naar eventuele 
eigen cliënten. 
Verder komen psychosociale kennis 
aan bod in het laatste deel van de 
opleiding. 

De opleiding wordt afgesloten met 
twee examens en een te presenteren 
kleine thesis. Bij slagen geeft dit recht 
op een CPION erkend diploma. 

Deze opleiding wordt op HBO-
niveau gegeven en vergt een 
denk- en werkwijze op dit niveau. 
Een vooropleiding op MBO4, 
HAVO of hoger is vereist. Een 
kopie diploma hiervan dient aan-
geleverd te worden.



!  

De data en tijden 
voor de opleiding 
MBK start najaar 
2017 

Locatie:  
Zoetermeer 

Tijd: 
Vrijdag en zaterdag van 
9.00-17.00 uur. 

Examen module 1: 
Zaterdagochtend 12 janu-
ari 2018 

Examen module 2 en 3: 
Vrijdagochtend 18 mei 
2018 

Examentijden van 
09.30-12.00 uur. 

Data onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Totaal 15 dagen vrijdagen en 
zaterdagen

Dag 1 
Vrijdag 22 september 2017 

Dag 2 
Zaterdag 23 september 2017

Dag 7 
Vrijdag 1 december 2017 

Dag 8 
Zaterdag 2 december 
2017 

Dag 11 
Vrijdag 9 februari 2017 

Dag 12 
Zaterdag 10 februari 
2018

Dag 3 
Vrijdag 13 oktober 2017 

Dag 4 
Zaterdag 14 oktober 2017 

EXAMEN MODULE 1 
Zaterdag 12 januari 2018 

Dag 13 
Vrijdag 9 maart 2018 

Dag 14 
Zaterdag 10 maart 2018                      

Dag 5 
Vrijdag 3 november 2017 

Dag 6 
Zaterdag 4 november 2017

Dag 9 
Vrijdag 26 januari 2018 

Dag 10 
Zaterdag 27 januari 2018 

Dag 15 
Vrijdag 13 april 2017 

EXAMEN  
MODULE 2 en 3 
Vrijdag 18 mei 2018 

Eisen voor deelname examen 

Presentie van minimaal 13 dagen. Afwezigheid is alleen geoorloofd na tijdig schriftelijke opgave van reden aan 
administratie@ortholinea.nl  

De eerste twee reguliere examens maken deel uit van de opleiding en zijn bij de prijs inbegrepen. 
Indien dit examen met een voldoende worden afgesloten, dan ontvangt u het diploma van deze opleiding. Dit levert een CPION 
diploma en inschrijving in het register op. 

Hiermee wordt de gediplomeerde deelnemer door een steeds groter wordend aantal ziektekostenverzekeraars erkend en hiermee 
wordt het consult van de patiënt (deels) vergoed. Aanvullende eisen van de beroepsvereniging is mogelijk. Informeer hiervoor bij 
uw (te kiezen) beroepsvereniging. 

Verdere verdieping na deze studie? Zie de website! 
Zie desbetreffende folders.



  

Jan Blaauw,        

coördinator  

heeft vanaf 1983 al 
interesse ontwikkeld 
voor de orthomole-

culaire geneeskunde en heeft zich 
in de jaren bekwaamd op dit ter-
rein door het volgen van oplei-
dingen (SOE in 1991), schrijven 
van artikelen en boeken, het ge-
ven van thematische dagen, cur-
sussen en lezingen. Hij heeft de 
Academie voor Natuurgenees-
kunde in Bloemendaal gevolgd en 
afgerond in 1990. Hij was mede-
coördinator en docent van 1994 
tot 2005 van de Integrale Oplei-
ding Orthomoleculaire Genees-
kunde van de SOE, waarbij hij de 
laatste jaren een derde van de les-
sen voor zijn rekening nam. Ver-
der was hij bestuurslid van de 
MBOG (Maatschappij ter Bevor-
dering van Orthomoleculaire Ge-
neeskunde) van 2000 - 2006. Op 
het 21e congres van de MBOG 
gehouden op 6 oktober 2007, is 
de Orthomoleculaire Trofee uitge-
reikt aan Jan Blaauw. 
Naast de opleidingen heeft Jan 
een consultatieve praktijk in Zoe-
termeer met meer dan 33 jaar er-
varing. 
�  

DOCENTENTEAM 

Dr. Rob P. Smits 

heeft ruime ervaring 
opgedaan als huis-
arts. Daarnaast heeft 
hij zich ook verdiept 
in de natuurgenees-

kunde en met succes deze oplei-
ding gehaald. Er worden regelma-
tig cursussen, lezingen en se- 
minars gevolgd om zijn kennis 
wat betreft alle nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van de na-
tuurgeneeskunde actueel te hou-
den. Zijn interesse gaat momen-
teel vooral uit naar de orthomole-
culaire geneeskunde.  Verder is hij 
wetenschappelijk onderzoeker en 
zijn expertise ligt verder op het 
vlak van sociale geneeskunde. 
Rob is werkzaam in zijn huisarts-
praktijk in Eindhoven.
�  

Petra Litjens 
is sinds 1989 werk-
zaam geweest als 
verpleegkundige. 
Na jarenlange erva-
ringen op diverse 

afdelingen en specialisaties, heeft 
zij sedert 2000 op de spoedeisen-
de hulp van het MMC te Utrecht 
gewerkt. Daarnaast is zij ortho-
moleculair therapeut en heeft een 
eigen praktijk ‘Biotens’ in Gouda. 

 Drs. Nadja van de     
 Kleut-Palmen  

heeft de opleiding 
Medische Biologie 
gedaan aan de  
vrije universiteit van 

Amsterdam, gevolgd door de eer-
stegraads lerarenopleiding aan 
diezelfde universiteit.  
Nadja is al meer dan 10 jaar do-
cente (medische) biologie. Ze 
heeft veel ervaring in het ontwik- 
kelen van lesmateriaal en in het 
gestructureerd aanbieden van 
leerstof, geeft les op havo en vwo 
bovenbouw en heeft ruime les- en 
ontwikkelervaring op Hbo-niveau 
voor de opleiding Medische  
basiskennis. Daarnaast is ze ook 
coach in studievaardigheden en 
faalangsttrainingen via haar cen-
trum Dinamico in Amstenrade.
�  

Koen Litjens 
Sinds 1998 is Koen 
Litjens communica-
tie trainer en coach. 
Deze activiteiten 
voert Koen uit in 

zowel in het bedrijfsleven als bin-
nen HBO en masteropleidingen. 
Tevens begeleidt hij cultuurveran-
deringen als consultant. Hij is 
master-practitioner NLP en opge-
leid in systematisch werk.  

 Ortho Linea 
       Bredewater 16 
       2715 CA Zoetermeer 
       Tel.   079-3290115 
       Fax.  079-3290666 

         www.ortholinea.nl 
                       info@ortholinea.nl

Het inschrijfformulier treft u als bijlage aan.  
Zit deze niet bij de folder,                              
download het inschrijfformulier via de website 

                 Tel.  079-3290115 
                info@ortholinea.nl 
   

Het inschrijfformulier treft u als bijlage aan. Zit deze niet bij 
de folder, is deze ook op de website terug te vinden of 
stuur een mail en hij wordt toegezonden!                            

                 Tel.  079-3290115 
                info@ortholinea.nl 
   

Hoewel deze opleidingsbrochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaarden 
noch Ortho Linea noch haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor 
enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik ervan.
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