Interview

Jan Blaauw
Tien jaar geleden richtte Jan
Blaauw opleidingsinstituut Ortho
Linea op. De redactie van MBOG
Magazine sprak met hem over de
afgelopen 10 jaar, het heden en zijn
toekomstplannen.

16 studenten. Het was een pittig jaar voor ons, want gaandeweg het jaar
werd de opleiding steeds meer vormgegeven.
De lessen werden gegeven op verschillende locaties, maar sinds 2012
hebben we een eigen leslocatie in Zoetermeer. Daarnaast hebben we een
locatie in Soesterberg.
We begonnen met 1 opleiding en inmiddels hebben we meerdere opleidingen en bijscholingen gecreëerd waaronder de Medische Basiskennis
die ook CPION-erkenning heeft vanaf oktober 2014. Alle opleidingen

Wat was de reden om Ortho Linea op te richten?

hebben te maken met de orthomoleculaire geneeskunde en natuurge-

‘Vóór Ortho Linea ben ik 11 jaar assistent-coör-

neeskunde. De natuurgeneeskunde is breder dan de orthomoleculaire

dinator geweest van Stichting Orthomoleculaire

geneeskunde en er vallen uiteenlopende principes onder, welke selectief

Educatie en heb daar ook lesgegeven. Uiteinde-

worden gebruikt door Ortho Linea. Wat voor mij belangrijk is en wat vanaf

lijk bleek dat daar niet echt een toekomst voor

het begin een grondgedachte is geweest, is het uitgangspunt dat de darm

mij was weggelegd, dus ik nam afscheid en ben

centraal staat; gezondheid en ziekte beginnen bij de darmen. Dat is de

gaan werken voor Springfield. In die jaren kreeg

reden dat ik de natuurgeneeskunde binnen de orthomoleculaire opleidin-

ik meer en meer een besef en een beeld van hoe

gen geïntroduceerd heb.

ik dacht dat de opleiding van een aankomend

Vanaf het begin heb ik altijd gewerkt met externe docenten die werkzaam

orthomoleculair therapeut eruit zou moeten

zijn in hun eigen vakgebied; momenteel bestaat het team ongeveer uit 20

zien; qua opleidingsstructuur en qua inhoud van

docenten.’

de lessen.
In 2006 kwam ik op eigen benen te staan en ben

Wat onderscheidt Ortho Linea van andere opleidingsinstituten?

ik, aanvankelijk eerst met een compagnon, Ortho

‘Het belangrijkste verschil met andere opleidingsinstituten is, dat Ortho

Linea gestart. Na 4 jaar ben ik alleen doorgegaan.

Linea onafhankelijk is en niet gelieerd is aan een firma. En dat zie je ook

De kennis en kunde zat vooral bij mij, omdat ik

terug in de lessen. We zullen geen rijtjes geven van bijvoorbeeld ziekte-

zelf voornamelijk orthomoleculair en natuurge-

beelden en middelen die je in kunt zetten, we gebruiken geen vademe-

neeskundig ben opgeleid.

cums en we bevelen geen specifieke supplementen aan.

In 2006 ging dus de eerste orthomoleculaire

Wij proberen op een andere manier om te gaan met middelen die ingezet

opleiding van start, die toen ook geaccrediteerd

kunnen worden. Van begin af aan willen we onze studenten leren grip te

werd door de MBOG. Dat eerste jaar hadden we

krijgen op de verschillende voedingsstoffen en hier kritisch naar te kijken.
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