
 “Ortho Linea zal een van de 
instituten zijn waar je als lid van de MBOG 
terecht kunt om te kunnen gaan voldoen 

aan de nieuwe eisen van de 4-jarige 
opleiding.”

Ortho Linea is verhuisd naar Nijmegen! Dat paste 

in de lijn van alle ontwikkelingen die gaande zijn 

en met het oog op het verder uitgroeien van Ortho 

Linea. Maar voordat het zo ver was, stroomde 

er heel wat water door de Waal (om maar in de 

buurt van Nijmegen te blijven). Iedereen is bekend 

met wat een verhuizing inhoudt. Maar met een 

verbouwing erbij is een verhuizing helemaal een 

uitdaging. Vooral als zaken niet verlopen, zoals je 

verwacht. Laat dit nou net gebeuren! 

Alle zeilen moesten worden bijgezet om met name 

de start van het nieuwe seizoen vanaf september 

goed te laten verlopen. Dit betekende uitwijken 

naar andere locaties binnen Nijmegen. Geen 

vervelende locaties werd snel duidelijk, maar ja, 

Ortho Linea is geen Van der Valk of Sanadome. 

Dus terugschakelen en het verwachtingspatroon 

bijstellen. Dat is mooi gedaan door alle deelnemers 

die zich zeer flexibel hebben opgesteld, evenals de 

docenten.

In Nijmegen is een bedrijfspand gevonden dat aan 

de eisen van Ortho Linea voldoet. 

Leuke ligging, niet op een bedrijvenpark of in een 

verzamelgebouw, maar in een woonwijk.

Ortho Linea gaat voor duurzaam en groen. Zo is er 

geen gasverstrekking meer en is centrale verwar-

ming ingeruild voor infrarood verwarming en wordt 

er 100% groene stroom vanuit windmolenparken 

geleverd, waardoor we CO
2-

vrij zijn. 

Dit alles wordt verder vormgegeven door ener-

giebezuinigingen door te voeren. Er is aansturing 

met smartware om gericht en gedoseerd te kunnen 

voorzien in licht, verwarming, geluid, bediening van 

deuren en rolluiken daar waar nodig, en zelfs om in 

een leslokaal gedeeltelijk met licht te werken. 

Een volgende stap zal het gebruik van led-licht zijn, 

een duurzame investering in een ecologisch meer 

verantwoorde toekomst.

De lesruimten zelf zijn ruim opgezet en ingericht, en 

geven een plezierig gevoel om lesactiviteiten in te 

verrichten en te ontvangen.

Alles is ingezet op de doorontwikkeling van met 

name de 4-jarige beroepsopleiding tot orthomole-

culair therapeut. Door de eisen die gesteld worden 

door SNRO, is dit een tijdrovend gebeuren. We ver-

nemen dat op het moment van het schrijven van dit 

artikel, er nog geen enkele opleiding een SNRO-er-

kenning heeft verkregen.

Wat verandert er voor de zittende leden van de MBOG en welke rol speelt 

Ortho Linea hierbij?

Huidige leden van de MBOG moeten allemaal gaan voldoen aan de eis van 

een 4-jarige beroepsopleiding. Hiervoor moet een zelfreflectiemap worden 

geschreven en leden moeten minimaal 500 contacturen kunnen aantonen, die 

ze hebben genoten via specifiek orthomoleculaire lessen, scholing, congressen, 

symposia, enzovoort. Voor het toetsingsprogramma heeft de MBOG een accre-

ditatie aangevraagd en inmiddels is die afgegeven door de SRNO.

Ortho Linea zal een van de instituten zijn waar je als lid van de MBOG terecht 

kunt om te kunnen gaan voldoen aan de nieuwe eisen van de 4-jarige opleiding.

Deze procedure wordt door de MBOG aan de leden gecommuniceerd. Deelne-

mers kunnen zich dan aanmelden bij Ortho Linea om met behulp van aangele-

verde zaken middels een assessor een beoordeling te krijgen. Als alles in orde is, 

wordt dit doorgeven aan de MBOG, die vervolgens een erkenning zal afgeven. 

Hiermee word je gelijkgesteld aan iemand die de volledige 4-jarige beroepsop-

leiding tot orthomoleculair therapeut heeft gevolgd.

Dit geeft bijvoorbeeld recht op btw-vrijstelling. Er zijn kosten aan verbonden, 

die worden vastgesteld door de MBOG en die door de deelnemer betaald moe-

ten worden aan het opleidingsinstituut.

In sommige gevallen zal er bijgeschoold dienen te worden om te kunnen 

voldoen aan de competenties die bij het beroep van orthomoleculair therapeut 

horen.

Eventuele vrijstellingen worden standaard gegeven 

en door de MBOG bekend gemaakt. Dit is bijvoor-

beeld het geval voor leden die eerder een erkend 

EVC-traject hebben doorlopen en met goed gevolg 

hebben afgesloten.

Soms kan het beter zijn om als lid ervoor te kiezen 

om in het derde jaar van de beroepsopleiding van 

Ortho Linea in te stromen.

De belangrijkste reden is om vakkennis en thera-

peutische vaardigheden en het doorlopen van stage 

te kunnen toevoegen aan de bestaande kennis van 2 

jaar (1 jaar MBK en 1 jaar Ortho-opleiding waarmee 

je bent binnen gekomen bij de MBOG). Dit is zeker 

aan de orde als je moeilijk kunt voldoen aan de 

500-ureneis die wordt gesteld. Bovendien is het ook 

een waardevolle aanvulling voor jezelf. 

In september 2019 start weer een derde jaar bij 

Ortho Linea.

Nu belangrijker dan ooit

Als een volwaardig therapeut dienen we iedere 

keuze die we maken in de behandeling, te kunnen 

onderbouwen. De keuze van een middel of van 

meerdere middelen zal gebaseerd moeten zijn op 

evidence based werken. Dat is leuk, maar dat vergt 

enige kennis. Dit is iets dat tot voor kort niet op 

een opleiding werd gegeven (dat geldt voor velen). 

Ortho Linea organiseert daarom specifiek twee 

dagen met als onderwerp het toepassen van weten-

schappelijk onderzoek en het waarderen hiervan 

in de orthomoleculaire praktijk. Weten wat je doet, 

waarom je het doet en weten waarom het werkt, 

is meer dan ooit van tevoren, van het allergrootste 

belang voor de patiënt.

Hierop sluit een dag over de basis biochemie heel 

mooi aan. Ook hier wordt vaak gedacht dat we dit 

wel weten, maar in de basis missen we helaas vaak 

zaken. Op een eenvoudige manier wordt hier kennis 

overgedragen en wordt het duidelijk hoe micro- en 

macronutriënten in de praktijk werken. Het stoffige 

imago wordt afgeschud en maakt plaats voor een 

modern jasje.

Deze dagen maken deel uit van de 4-jarige beroeps-

opleiding, maar zijn ook los te volgen. Voor het eerst 

weer in het voorjaar 2019.

Afrondingen 2018

2018 stond in het teken van het afronden van de 

orthomoleculaire opleiding ‘oude stijl’, waarmee 

studenten zich nog kunnen aanmelden bij de MBOG 

tot 1-1-2020. Iedereen die start met een orthomo-

leculaire opleiding, dient te kiezen voor een 4-jarige 

beroepsopleiding orthomoleculair therapeut om lid 

te kunnen worden van MBOG.

In september waren er twee diploma-uitreikingen 

voor geslaagden van de orthomoleculaire opleiding. 

Eén in Zoetermeer en de andere in Soesterberg. Een 

gezellig samenzijn met diner en het uitreiken van 

het diploma.

Ook de opleiding Darmtherapeut is weer een lichting rijker. Hiervoor was ook 

in september een diploma-uitreiking in Soesterberg. De geslaagden werden 

verrast met het feit dat zij nu officieel geregistreerd Darmtherapeut® zijn!

Niet alleen voor mens, maar ook voor dieren

De toekomst is in 2018 al van start gegaan met de op de toekomstgerichte 

verhuizing en verbouwing. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de nieuwe 

4-jarige beroepsopleiding tot orthomoleculair therapeut te accrediteren.

Er zijn interessante veranderingen op komst, waarbij de orthomoleculaire ken-

nis kan worden toegepast bij dieren. Ortho Linea zal het eerste instituut zijn dat 

hierin een rol gaat spelen wat betreft nieuw op te zetten scholing.  

Orthomoleculaire kennis zal worden ingezet voor deze opleidingen door 

kennisdragers op dit vlak. We zullen starten met paarden, honden en katten. 

Allemaal trouwe viervoeters die soms binnen een gezin een meer dan belangrij-

ke plaats innemen en die ook onze verzorging nodig kunnen hebben.

Doe als een van de eersten mee aan deze boeiende opleidingen!

Verder heeft 2019 nog meer nieuwe en leuke ontwikkelingen in petto; die kun-

nen we hier nog niet direct melden, maar Facebook en de website zijn geduldig. 

Houd die dus in de gaten.

Graag nemen we je mee op de reis naar een volwaardige orthomoleculaire 

toekomst!

Ortho Linea ontwikkelt zich naar 
een ecologisch en orthomoleculair 

verantwoorde toekomst

    MBOG Magazine      2120    MBOG Magazine      

Ortho LineaOrtho Linea ontwikkelt zich naar een ecologisch en orthomoleculair verantwoorde toekomst


