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In dit hoofdstuk schetsen we in brede lijnen 

wat u als cursist bij de verschillende modules 

van onze opleiding Orthomoleculaire Therapie 

leert. Kort samengevat is dit het volgende: 

u leert voeding, voedingsstoffen, beweging, 

suppletie en andere leefstijlinterventies 

integraal inzetten bij de preventie en 

behandeling van een ontspoorde fysiologie. 

Daarbij kijken we naar risicofactoren én 

mogelijkheden tot gezondheidsverbetering 

op alle niveaus: biochemie, energie, cellen 

en organen, orgaansystemen, de (sociale) 

omgeving en de wederzijdse interacties 

daartussen.

Het integrale perspectief op gezondheid vinden 

wij een essentiële aanvulling voor iedereen die 

beroepshalve met de behandeling van ziekte of het 

behoud en verbetering van gezondheid te maken 

heeft. Daarom leert u binnen onze opleiding alles 

over preventieve en curatieve leefstijlgeneeskunde. 

Dit doen we op basis van een evolutionair perspectief 

en, onder andere, met orthomoleculaire en 

fytotherapeutische middelen. Maar dit is niet het 

enige dat onze opleiding bijzonder maakt.

inleiding
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OnDerscheiDenDe OpleiDing

Met onze tientallen jaren ervaring in het opleiden 

van therapeuten en behandelen van cliënten, 

weten we dat er meer nodig is om tot succesvolle 

gezondheidsverbetering te komen dan alleen een 

integraal perspectief. Het curriculum dat ten grondslag 

ligt aan dit boek en aan onze opleiding, heeft daarom 

de volgende onderscheidende kenmerken:

•	 	Een	systemische,	integrale	en	interdisciplinaire	

benadering met nadruk op preventieve en 

curatieve (leefstijl)geneeskunde;

•	 	Een	stevig	evolutionair	denkkader,	waarbij	de	

evolutionaire mismatch centraal staat; 

•	 	Een	verschuiving	van	de	aandacht	van	symptomen	

(foto) naar oorzaken (film);

•	 	Aandacht	voor	het	epigenetisch	milieu	bij	

preventie en behandeling van ziekte;

•	 	Energieproblematiek	zien	we	als	centraal	aspect	

bij veel ziektebeelden; 

•	 	Laaggradige	ontstekingen	zien	we	als	oorzaak	van	

veel welvaartsaandoeningen;

•	 	Het	microbioom	vervult	een	centrale	rol	bij	ziekte	

en gezondheid en heeft dus ook een centrale rol 

binnen de opleiding en de behandeling;

•	 	Waar	nodig	en	mogelijk	gebruiken	we	valide	

diagnostische meetinstrumenten om onze 

vermoedens te staven;

•	 	Onze	lessen	zijn	interactief,	didactisch	goed	

onderbouwd en afwisselend.

Doel is uiteindelijk het kunnen opstellen van integrale 

behandelplannen die de klacht aanpakken bij de 

bron(nen), zelfstandig of in teamverband, om de 

gezondheid en levenskwaliteit van de cliënt te 

handhaven of bevorderen. Dit doen we door gebruik 

te maken van voeding, beweging, orthomoleculaire 

suppletie, fytotherapie en andere leefstijlinterventies.

systemisch en integraal

We	zijn	ervan	overtuigd	dat	alle	lichaamssystemen	

waaruit een mens bestaat nauw met elkaar 

samenhangen op biochemisch en fysiologisch niveau, 

alsmede met de (sociale) omgeving. Daarbij is het 

lichaam meer dan een eenvoudige optelsom van 

lichaamssystemen, de maatschappij meer dan een 

verzameling individuen en de omgeving meer dan 

een	optelsom	van	omgevingsfactoren.	Op	elk	hoger	

niveau van organisatie, van de kleinste biochemische 

reacties tot de grootste maatschappelijk-culturele 

ontwikkelingen, komen er met de toenemende 

complexiteit ook eigenschappen bij die niet zonder 

meer uit de niveaus daaronder af te leiden zijn. 

Tegelijkertijd staan al deze niveaus op verschillende 

manieren met elkaar in wisselwerking. Het is dan ook 

logisch dat een verstoring in het ene systeem vrijwel 

altijd samenhangt met verstoringen in één of meer 

andere systemen. Maar het betekent ook, dat een 

symptoom niet altijd zonder meer terug te voeren 

is	op	één	verstoord	lichaamssysteem.	Wanneer	

men dus alleen naar de symptomen kijkt, kan men 

eenvoudigweg óók geen oorzaakgerichte behandeling 

opstellen. 

In deze opleiding leert u hoe u dat wel kunt 

doen. De behandeling die wij adviseren is altijd 

integraal: het omvat al wat nodig is op het gebied 

van voeding, beweging, leefstijl en suppletie om 

uw cliënt persoonlijk bij te staan bij de preventie 

of behandeling van een verstoorde fysiologie. Het 

woord ‘persoonlijk’ verdient hier overigens bijzondere 

aandacht: we zijn allemaal uniek, zowel genetisch, 

epigenetisch, biochemisch, fysiologisch als sociaal. 

Ook	de	omgeving	wordt	door	niemand	precies	

hetzelfde ervaren. Dit geldt natuurlijk ook voor de 

diverse interacties tussen al deze factoren, die bij 

iedereen een uniek klachtenpatroon veroorzaken. 

Kortom: de behandeling is naast integraal ook altijd 

gepersonaliseerd.

interDisciplinair

Onze	integrale	visie	houdt	niet	op	bij	onze	kijk	op	

de mens en zijn gezondheid. U ziet het ook terug 

in het belang dat wij hechten aan interdisciplinaire 

samenwerking in de zorg. Samenwerking op een 

dergelijk niveau – en met zo’n belangrijke missie 

– betekent naar elkaar luisteren en inzichten met 

elkaar uitwisselen. Dit is ook altijd een belangrijk 

kenmerk van onze opleidingen geweest en is 

nu nog steeds zo: onder de cursisten bevinden 

zich van oudsher gezondheidsprofessionals uit 

alle hoeken van de gezondheidszorg, waaronder 

natuurgeneeskundigen, osteopaten, diëtisten, artsen, 

fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen. 



Ook	onze	docenten	hebben	allemaal	een	andere	

achtergrond. In de opleiding waarborgen we middels 

intervisiegroepen dat de communicatie tussen de 

verschillende zorgprofessionals wordt gestimuleerd. 

Tijdens de opleiding kan men dan profiteren van 

de complementaire kennis en vaardigheden van de 

medegezondheidsprofessional.	We	hopen	natuurlijk	

dat men elkaar ook na de opleiding weet te vinden. 

Bijvoorbeeld voor advies, aanvullend consult, een 

second opinion of een doorverwijzing. Alleen door 

interdisciplinair met de zorg voor gezondheid om te 

gaan, kunnen we de gezondheidszorg op een hoger 

niveau brengen.

leefstijlgeneeskunDe

In 2016 waren er in Nederland bijna 9 miljoen 

mensen met één of meer chronische ziekten 

bekend bij de huisarts [1].	Ondertussen	is	er	een	

groeiend wetenschappelijk inzicht en een brede 

maatschappelijke belangstelling voor gezondheid, 

beweging en voeding, aldus een kennissynthese 

van	ZonMW	[2]. Leefstijlgeneeskunde maakt op 

het moment van schrijven dan ook grote opgang 

in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. 

Daarvan getuigen onder andere het symposium 

van het toonaangevende vaktijdschrift de British 

Medical Journal in 2018 over dit onderwerp [3] en de 

oprichting van het NILG, een samenwerkingsverband 

tussen	het	LUMC	en	TNO	ten	behoeve	van	de	

bevordering van het onderzoek naar de effectiviteit 

van	leefstijlgeneeskundige	interventies.	Of,	zoals	ze	

het zelf omschrijven op hun website:

Het Nederlands Innovatiecentrum voor 

leefstijlgeneeskunde (NILG) heeft als doel de 

maatschappelijke en economische impact van 

leefstijl-geneesbare ziekten in de komende 10 jaar 

te halveren door de zorg voor leefstijl-geneesbare 

ziekten te veranderen van ‘care’ naar ‘cure’, en van 

spreekkamer naar huiskamer. 

De belangrijkste conclusie is, dat leefstijlverandering 

niet alleen ‘care’ is – het actief voorkomen van 

klachten – maar ook ‘cure’: het behandelen van de 

oorzaak van de symptomen van een ontspoorde 

fysiologie. Maar wat zijn precies de leefstijl-

geneesbare ziekten waar we vanuit onze praktijk vat 

op kunnen krijgen? 

Hiertoe behoren onder andere obesitas, diabetes type 

2, hart- en vaatziekten, nierziekten, darmziekten zoals 

prikkelbare darmsyndroom en de ziekte van Crohn 

en generieke multimorbiditeit. Van verschillende 

voedingswijzen, waaronder het traditionele 

mediterrane dieet, is inmiddels aangetoond dat het 

een positief effect heeft op de symptomen van, in 

ieder geval, diabetes type 2, hart- en vaatziekten 

en nierziekten. Koolhydraatbeperkte diëten hebben 

weer een specifiek gezondheidsbevorderend effect 

op diabetes type 2, en mogelijk zelfs diabetes type 

1, alsmede veel aandoeningen die samenhangen 

met laaggradige ontstekingen [4]. Maar willen we al 

deze gezondheidsklachten duurzaam aanpakken, 

is voeding alleen niet voldoende. De beste weg 

naar gezondheid bestaat uit een gecombineerde 

multimodale leefstijlinterventie met vooral ook 

aandacht voor een gezond bewegingspatroon. Dat is 

wat we vanuit onze opleiding aanbieden. 

Wij	zien	leefstijlgeneeskunde	als	het	

doelbewust en actief uitoefenen van advies- en 

behandelvaardigheden op het gebied van leefstijl in 

de breedste zin met als doel gezonde mensen gezond 

te houden en zieke mensen beter te maken. Daarbij 

verstaan wij onder de leefstijl onder andere voeding, 

beweging, suppletie, slaaphygiëne, omgaan met 

stress, bioritme, rook- en drinkgedrag, motivatie en 

sociale	verbondenheid.	Wat	betreft	voeding,	richten	

we ons daarbij niet op handhaving van de Richtlijnen 

Gezonde Voeding van de Gezondheidsraad, hetgeen 

wel	gebeurt	bij	initiatieven	van	TNO,	LUMC	en	

ZonMW.	Wij	kijken	naar	een	veel	breder	palet	van	

voedingswijzen, waaronder oervoeding, wat de 

effecten daarvan zijn op de gezondheid en bij welke 

specifieke cliënt de voedingswijze het beste past. 

Daarover vertellen we u meer in module 1 van de 

opleiding.

evOlutiOnair DenkkaDer en mismatch

In module 1 besteden we ook veel aandacht aan 

de evolutionaire achtergrond van de mens en de 

culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen die we 

als soort hebben doorgemaakt van toen tot nu. Dit is 

een belangrijk onderwerp, omdat we daar ook vaak op 

zullen terugkomen in modules 2 en 3. Maar waarom 

besteden we daar zo veel aandacht aan?
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Wereldwijd	trekken	er	nog	steeds	meer	mensen	

van het platteland naar de bebouwde omgeving [5]. 

Maar op geen van deze twee plaatsen heeft de mens 

tijdens zijn ontstaan zich ontwikkeld. De huidige mens 

komt vermoedelijk uit het land-waterecosysteem in 

Afrika[6].	We	leefden	daar	honderdduizenden	jaren	

lang als vissers, jagers en verzamelaars in kleine 

groepen.	Op	dagelijkse	basis	boden	we	weerstand	

tegen de wisselvalligheid van de natuur, iets waarop 

we beter zijn ingesteld dan op leven in overvloed. 

De genen die wij nu bezitten, zijn binnen deze niche 

geselecteerd en passen daar het beste bij. 

Zoals gezegd, is onze leefomgeving ingrijpend 

veranderd. Als we onszelf met onze verre voorouders 

vergelijken,	is	de	mismatch	meer	dan	evident.	Wij	zijn	

individuen die geacht worden zelfstandig belangrijke 

levenskeuzes te maken en voor onszelf te zorgen. 

Comfort lijkt in onze moderne wereld het hoogst 

haalbare goed. Het ene na het andere modedieet 

leidt ons af van wat de mens van nature at en de 

loopband in de sportschool benadert niet hoe we 

in de oertijd bewogen. Stap voor stap is er een gat 

ontstaan tussen onze omgeving en wat ons lichaam 

aankan.	Onze	genen	hebben	ondertussen	niet	de	tijd	

gehad zich aan te passen aan het platteland of aan 

de	stad.	Weinig	dat	we	tegenwoordig	doen,	doen	we	

nog zoals vroeger: eten, drinken, slapen, bewegen... 

Het mag geen verwondering wekken dat een 

dergelijke fundamentele verschuiving van ons leef- 

en eetpatroon aan de basis staat van symptomen 

en gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid, 

concentratieproblemen, stress en ziekte. Dit geldt niet 

alleen op lichamelijk, maar zeker ook op psychisch 

vlak. Daarom laten we u door het gehele boek heen 

aan de hand van wetenschappelijk onderzoek zien 

dat onze behoeften als mens in de natuur behoorlijk 

uit de pas lopen met het hedendaagse, afwijkende 

en overdadige – maar ondertussen niet toereikende 

– aanbod. Vanuit deze mismatch ontstaan veel 

gezondheidsklachten die alleen vanuit een 

evolutionair perspectief te begrijpen en te behandelen 

zijn. 

genen en epigenetica

Hoewel de mens genetisch niet is aangepast om in 

de moderne omgeving te leven, gaat het binnen de 

moderne medische wetenschap al lang niet meer 

alleen	om	wat	er	in	de	genen	zit.	Wetenschappelijk	

onderzoek brengt steeds beter in kaart dat er ook 

een grote rol is weggelegd voor epigenetica[7]. 

Epigenetische	mechanismen	zijn	verantwoordelijk	

voor het ‘aan-‘ danwel ‘uit-‘ zetten van genen in reactie 

op stimuli uit de omgeving, bijvoorbeeld uit voeding 

of vanuit de darmflora. Dit zorgt ervoor dat bepaalde 

eiwitten wel of niet worden aangemaakt en in welke 

hoeveelheden. Dit betekent in het kort, dat wat in de 

genen zit niet per definitie naar buiten komt; zo kan 

men gevoelig zijn voor hart- en vaatziekten maar zijn 

er leefstijlfactoren die de kans op het ontwikkelen 

ervan kunnen vergroten of juist verkleinen. Uit 

onderzoek blijkt dat voeding, beweging en suppletie 

direct dan wel indirect invloed kunnen uitoefenen op 

het epigenetisch milieu[8]. Dit inzicht opent de weg 

naar diverse leefstijlgeneeskundige interventies die 

invloed kunnen hebben op gezondheid en ziekte 

en bovendien binnen ieders handbereik liggen. In 

module 1 vertellen we u daar meer over.

fOtO en film

We	hebben	het	tot	nu	toe	gehad	over	het	belang	van	

de integrale visie op gezondheid en het evolutionaire 

perspectief. Dit zijn twee grote denkkaders die ons 

helpen gezondheid en ziekte beter te begrijpen, maar 

wat is de plaats van de cliënt binnen dit plaatje? Hoe 

passen de concrete symptomen en klachten van uw 

cliënt binnen deze integrale en evolutionaire visie? 

En	vooral:	hoe	kunt	u	deze	het	best	interpreteren	en	

behandelen binnen een praktijksetting?

Om	dit	goed	uit	te	kunnen	leggen,	maken	we	bij	

onze opleidingen gebruik van het concept ‘foto en 

film’. Iedere gezondheidsprofessional is, bewust of 

onbewust, al bekend met de ‘foto’ van de gezondheid: 

de symptomen die u in de praktijk bij uw cliënt ziet, 

mogelijk aangevuld met resultaten uit diagnostisch 

(bloed)onderzoek.	Eén	van	de	doelen	van	de	opleiding	

Orthomoleculaire	Therapie	is	ervoor	te	zorgen	dat	u	in	

staat bent een zo scherp mogelijke foto te maken van 

de gezondheidstoestand bij uw cliënt. Daartoe oefent 

u, onder andere middels casussen, symptomen 

herkennen van een verstoorde fysiologie. 
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Wanneer	u	de	symptomen	goed	herkent,	kunt	

u al voorzichtig therapiekeuzes maken die het 

klachtenbeeld in ieder geval op korte termijn kunnen 

verbeteren, een zogenaamde quick win. Maar, let 

wel, op deze manier werkt u hoogstwaarschijnlijk niet 

aan duurzame gezondheidsverbetering. Daarvoor is 

het essentieel dat u de foto niet als eindproduct ziet, 

maar als een enkel frame in een lange film (tabel 1). 

Een	film	biedt	veel	meer	ruimte	voor	het	vertellen	

van een verhaal dan een foto. Daarbij kunnen we de 

film in gedachten zo ver terugdraaien als we willen; 

terug naar vorig jaar (patiëntgeschiedenis), terug naar 

het levensbegin (early life experiences), terug naar 

de vader en moeder (erfelijkheid en epigenetisch 

milieu), terug naar de eerste landbouwrevolutie 

(genetica versus culturele ontwikkeling), terug naar 

het ontstaan van Homo sapiens (evolutie in het 

land-water ecosysteem) of zelfs helemaal terug naar 

het ontstaan van het leven (biochemische evolutie). 

Wanneer	men	de	ontwikkelgeschiedenis	van	een	

mens op verschillende plekken terugspoelt, krijgt 

men een beeld van het ontstaan van symptomen en 

klachten door de tijd heen. Daarmee is het mogelijk 

dichter bij de ware oorzaken van aandoeningen te 

komen en dus de oorzaken te behandelen in plaats 

van alleen de symptomen.

hOlOgram en 3D-film

Nu hebben we de dimensie tijd toegevoegd aan 

onze visie op gezondheid. Maar hoe passen we het 

integrale perspectief toe op de foto en de film? Men 

zou daartoe de begrippen ‘hologram’ en ‘3D-film’ 

kunnen gebruiken. Hieronder ziet u in tabel 2 een 

aantal voorbeelden om dit inzichtelijker te maken. 

Hoe verder we kunnen teruggaan en hoe breder 

we kunnen kijken, hoe beter we begrijpen wat de 

proximale oorzaken (dichtbij in tijd en ruimte) en 

ultieme oorzaken (ver weg in tijd en ruimte) van 

de symptomen bij uw cliënt zijn. Voor een goede 

behandeling is kennis van beide onontbeerlijk. De 

nadruk	bij	onze	opleiding	Orthomoleculaire	Therapie	

ligt echter altijd op de praktische toepasbaarheid 

van deze concepten. Afhankelijk van de verklarende 

kracht die het concept in zich draagt in relatie tot het 

gezondheidsprobleem, kiezen we ervoor om het soms 

over de foto te hebben, soms over het hologram en 

soms over de film. 

De 3D-film is grotendeels voorbehouden aan de 

opleiding klinische psycho-neuro-immunologie 

(kPNI), waar gezondheid en ziekte, alsmede de 

werkingsmechanismen en de metamodellen 

daarachter, in de volste breedte en diepte worden 

Concept Symptomen bij cliënt    Hoe uitvragen

Foto	 	 Op	een	bepaald	moment	in	de	tijd	 	 	 Vakspecifieke	anamnese

Hologram	 Op	een	bepaald	moment	in	de	tijd	in		 	 Integrale	anamnese

   integraal perspectief

Film  Van vroeger tot nu      Patiëntgeschiedenis, erfelijkheid, 

culturele ontwikkeling, evolutionaire 

mismatch 

3D-film	 Van	vroeger	tot	nu	in	integraal	perspectief		 	 	Evolutionaire	psycho-neuro-

endocrino-immunologie, evolutionaire 

systeembiologie en -biochemie

Tabel 2. Van foto en film, naar hologram en 3D-film 

Concept Symptomen bij cliënt    Hoe uitvragen

Foto	 	 Op	een	bepaald	moment	in	de	tijd	 	 	 Vakspecifieke	anamnese

Film  Van vroeger tot nu       Patiëntgeschiedenis, erfelijkheid,   

culturele ontwikkeling, evolutionaire 

mismatch

Tabel 1. De foto en de film van de gezondheid
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uitgelegd. Dit geeft een onvergelijkbaar totaalinzicht 

in alle factoren en processen van gezondheid en 

ziekte, alsmede wat u daaraan kunt doen met 

integrale gezondheidszorg. Bij de opleiding tot 

Orthomoleculaire	Therapie	besteden	we	meer	

aandacht aan patiëntgeschiedenis, epigenetica 

en culturele ontwikkeling versus evolutie, dan 

aan bijvoorbeeld evolutionaire biochemie. Doel is 

uiteindelijk, het behalen van preventieve en curatieve 

gezondheidswinst bij uw cliënt middels voeding, 

beweging,	suppletie	en	leefstijlinterventies.	Om	

dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat u 

een integraal en evolutionair denkkader ontwikkelt 

waarmee u naar de gezondheidsproblematiek bij 

uw cliënt kijkt en in de eerst plaats op zoek gaat 

naar zo natuurlijk mogelijke, leefstijlgeneeskundige 

interventies.

energiegebrek als OOrzaak

In onze opleidingen zeggen we al jaren dat 

gezondheid uiteindelijk om energie draait: it’s all 

about energy. Daarmee bedoelen we met nadruk het 

natuurkundige begrip energie. De fundamentele vraag 

is dan: wat is de rol van deze energie en de verdeling 

ervan in het lichaam binnen de fysiologie alsmede 

de rol van een energiegebrek of deregulatie daarvan 

binnen de pathologie?

In het verleden ging men ervan uit dat energiegebrek, 

dat zich onder andere uit in de vorm van 

vermoeidheid, vaak een gevolg is van een dieper 

liggend ziekteproces. Maar uit onderzoek komt steeds 

vaker het omgekeerde naar voren: energiegebrek 

gaat, in ieder geval óók, voor de klachten uit. Zo 

blijkt uit diverse onderzoeken dat problemen in 

de energievoorziening in het lichaam mogelijk 

verantwoordelijk zijn voor de vermoeidheidsklachten 

bij het chronisch vermoeidheidssyndroom [9, 10, 11, 12], 

een slecht begrepen aandoening waarvoor regulier 

geen behandeling bekend is. Dit zet de gangbare 

zienswijze radicaal op zijn kop.

Uit het onderzoek bleek dat de biochemische 

reactiepaden die betrokken zijn bij de algehele 

stofwisseling en bij de energievoorziening 

onderfunctioneerden. Dit sluit overigens aan op 

eerder onderzoek van de Stanford University, 

waaruit bleek dat bij patiënten met chronisch 

vermoeidheidssyndroom sprake is van onderfunctie 

van 20 verschillende biochemische reactiepaden [11]. 

Noors onderzoek naar hetzelfde onderwerp toonde 

tevens problemen in de energieregulatie aan op het 

niveau van de mitochondriën. Het feit dat we het nu 

over reactiepaden en mitochondriën hebben, in plaats 

van onverklaarbare vermoeidheid, zet de deur open 

naar een mogelijke behandeling.

Een	logische	volgende	stap	is	de	vraag	stellen	

of er nog meer ziektebeelden zijn die zouden 

kunnen voortkomen uit een energiegebrek en of 

deze ook openstaan voor behandeling. Dit is het 

geval en daarom is dit ook een belangrijk thema in 

module 2 van de opleiding. Daar gaan we dieper 

in op de biochemische reactiepaden van de 

energiestofwisseling, celstofwisseling, energetisch 

goedkope en dure organen, energieverdeling en - 

regulatie op systeemniveau en wat dit betekent voor 

ontspoorde fysiologische processen in het menselijk 

lichaam en de behandeling daarvan binnen de 

orthomoleculaire praktijk.

centrale rOl laaggraDige Ontstekingen

Voor laaggradige ontstekingen geldt ongeveer 

hetzelfde als voor energieproblematiek: voorheen 

dacht men dat ze uitsluitend een gevolg waren van 

een	onderliggend	ziekteproces.	Ondertussen	wordt	

het steeds duidelijker dat laaggradige ontstekingen 

in ieder geval ook voor de klacht uit kunnen gaan [13]. 

Maar wat zijn laaggradige ontstekingen eigenlijk?

Laaggradige ontstekingen zijn een lichte vorm van 

ontsteking. Het komt voort uit een activatie van het 

lokale immuunsysteem. In tegenstelling tot een 

gezonde ontstekingsreactie, gaat een laaggradige 

ontsteking niet meer ‘uit’ en blijft daardoor problemen 

veroorzaken. Bekende prikkels die voor laaggradige 

ontstekingen zorgen, zijn bijvoorbeeld sigarettenrook, 

stress, glucose en verzadigd vet (lipopolysacharide, 

LPS). Inmiddels worden ook steeds meer factoren 

binnen onze levensstijl gevonden die daaraan 

bijdragen. Gevolgen van laaggradige ontsteking 

variëren van kanker en auto-immuunziekten tot hoge 

bloeddruk en aderverkalking. Hieruit komen weer hart- 

en vaatziekten voort.
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Dat laaggradige ontstekingen zo’n grote impact 

hebben op onze gezondheid, is nog lang niet bij 

iedereen bekend. Maar pas als we begrijpen hoe 

laaggradige ontstekingen tot stand komen, kunnen 

we als gezondheidsprofessionals effectief aan 

oorzakelijke preventie en behandeling werken. 

De rol van laaggradige ontstekingen binnen onze 

gezondheid komt daarom uitgebreid aan bod in 

module 3 van de opleiding.

veel aanDacht vOOr het micrObiOOm

Als er één gebied binnen de medische wetenschap 

het laatste decennium een stormachtige ontwikkeling 

doormaakt, is het wel de wetenschap van het 

microbioom. Hoewel dit onderwerp al tientallen jaren 

op de radar van het complementaire circuit staat, 

hebben we een enorme toename mogen zien in het 

aantal nieuwe onderzoeken dat jaarlijks verschijnt 

over	dit	fascinerende	onderwerp.	Waren	dat	er	op	

PubMed onder het kopje “microbiota” in 2008 nog 

525,	in	2017	waren	dit	er	al	8699.	Omgerekend	komt	

dat neer op 23 onderzoeken per dag.

Waar	bestaat	die	flora	uit	en	waarom	is	deze	zo	

belangrijk voor ons? De microbiota in de darm 

bestaan vooral uit bacteriën, maar bevat ook archaea, 

protozoa,	schimmels,	virussen	en	fagen.	Wij	zijn	

samen met onze microbiota geëvolueerd, innig 

met elkaar verbonden en simpelweg van elkaar 

afhankelijk. Belangrijke functies die de microbiota 

uitvoeren zijn onder andere:

•	 Voedselvertering

•	 Vertering	van	door	mensen	onverteerbare	vezels

•	 Aanmaak	van	vitaminen

•	 Afremmen	van	pathogenen[14, 15] 

 

Met deze functies in het achterhoofd, is het geen 

wonder dat het microbioom uiterst relevant is in 

relatie tot gezondheid en ziekte. 

Wat	hierboven	staat,	geldt	niet	alleen	voor	het	

microbioom in de darmen; ook op de huid, in de 

mond en op veel andere plekken in het lichaam speelt 

het microbioom een belangrijke rol. Verstoring van 

het microbioom, een zogenaamde dysbiose, kan 

verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid. 

Tegelijkertijd staat het microbioom gelukkig 

open voor beïnvloeding van buitenaf, met onder 

andere voeding, beweging, pre- en probiotica en 
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darmfloratransplantatie: via de leefstijl dus. Daarom 

verdient het een belangrijke plaats in module 2 van 

onze opleiding. Daar gaan we dieper in op de huidige 

stand van de wetenschap en hoe u een goede 

darmbehandeling uitvoert in uw praktijk. 

Schoolvoorbeeld van integratie

Het microbioom blijkt overigens innig met ons 

verbonden te zijn via de darm-microbioom-hersen-

darm-as en is daarmee een schoolvoorbeeld van 

integratie op biochemisch, fysiologisch en systemisch 

niveau. In deze as komen samen: 

•	 Het	centraal	zenuwstelsel,

•	 Het	neuro-endocriene	systeem,

•	 Neuro-immunologische	systeem,	

•	 Sympathisch	deel	van	het	autonoom	zenuwstelsel,

•	 	Parasympathisch	deel	van	het	autonoom	

zenuwstelsel,

•	 	Het	enterisch	zenuwstelsel	(zenuwstelsel	in	de	

darm),

•	 	De	microbiota	in	de	darm	(bacteriën,	schimmels,	

virussen) [16]

Samen vormen deze onderdelen een complex 

interacterend netwerk met tweezijdige communicatie. 

Oftewel:	de	hersenen	sturen	niet	alleen	informatie	

naar de motorische en sensorische aspecten van 

de darm, maar de darm stuurt ook informatie naar 

de hersenen, waar deze informatie de hersenfunctie 

en dus ook het gedrag kan beïnvloeden [17,18].	Ook	

de darmmicrobiota zelf kunnen invloed uitoefenen 

op de hersenen [19]. Daardoor is het mogelijk om 

via een gedegen integrale darmbehandeling niet 

alleen lichamelijke, maar ook psychische klachten te 

voorkomen én behandelen.

Orthomoleculaire therapie hoofdstuk 1 | 11
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DiagnOstische tOOls

Voordat we tot behandeling kunnen overgaan, 

begint het bezoek van uw cliënt natuurlijk met een 

anamnese: symptomen ‘lezen’ en uitvragen op basis 

van kennis, kunde en ervaring. Toch kan het in de 

praktijk handig zijn om daarbij diagnostische tools 

te gebruiken, zoals een pH-strip om de mate van 

verzuring te meten of bijvoorbeeld een bloed- of 

ontlastingsonderzoek.	Ook	vragenlijsten	kunnen	

details boven water halen die u wellicht zou kunnen 

missen in het één op één contact. Diagnostische tools 

kunnen daarnaast gebruikt worden om uw diagnose 

te staven, aan te scherpen of vermoedens uit te 

sluiten. 

Maar dan is het wel belangrijk dat de uitslagen 

goed worden geïnterpreteerd. Daarom besteden we 

in modules 2 en 3 van onze opleiding waar nodig 

aandacht aan diagnostische tools die u het werk 

gemakkelijker kunnen maken.

integrale behanDelplannen

Tijdens de opleiding leert u stap voor stap goede 

integrale behandelplannen schrijven. Daarmee 

bedoelen we behandelplannen die:

Orthomoleculaire	Therapie	Hoofdstuk

•	 	Gebaseerd	zijn	op	een	goede	anamnese	en	

patiëntgeschiedenis

•	 	Zowel	symptomen	als	oorzaken	in	ogenschouw	

nemen

•	 	Gericht	zijn	op	het	gehele	systeem	en	niet	alleen	

het aangedane deel

•	 	De	eigen	vakdiscipline	overstijgen	en	de	gehele	

leefstijl aanspreken

•	 	Rekening	houden	met	de	mismatch	tussen	onze	

cultureel-maatschappelijke ontwikkeling en onze 

evolutionaire behoeften

•	 	In	de	eerste	plaats	uitgaan	van	voeding,	beweging,	

orthomoleculaire- en fytotherapeutische suppletie 

en leefstijl als de beste medicijnen

Wij	zijn	ervan	overtuigd	dat	dit	de	beste	manier	is	om	

de huidige, grotendeels onnodige ziektelast succesvol 

terug te dringen. 

kOrt OVerZicht Van het gehele 

Opleidingstraject

Hieronder volgt samenvattend nog een kort overzicht 

van wat u in het modulaire opleidingstraject 

Orthomoleculaire	Therapie	leert.

MODULE	1

OrthOmOleculai
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MODULE	1

re vOeDingsleer en leefstijl

In dit blok leert u integraal en evolutionair denken en handelen ter handhaving en bevordering van de 

gezondheid	van	uw	cliënt.	We	behandelen	bovendien	alle	belangrijke	macro-	en	micronutriënten	in	onze	

voeding, hun functie binnen het lichaam en in welke verhoudingen en hoeveelheden ze gegeten worden 

en	werden.	We	vergelijken	verschillende	hedendaagse	diëten	en	voedingsadviezen	met	elkaar,	waaronder	

de schijf van vijf, mediterrane voeding, het ketogeen dieet en oervoeding, en nemen hun rationale en 

toepasbaarheid	in	overweging.	Ook	het	nut	en	de	aard	van	suppletie	met	voedingsstoffen	en	fytotherapeutica	

komen aan bod. Deze module legt tevens de basis voor de oorzaakgerichte behandeling en preventie van de 

veelvoorkomende klachten die we behandelen in de latere modules.

MODULE	2

OrthOmOleculaire gezOnDheiDsleer i: metabOlisme

In modules 2 en 3 gaan we dieper in op het inzetten van voedings- en fytotherapeutische stoffen, beweging 

en suppletie, bij de preventie en behandeling van veelvoorkomende klachten van een ontspoorde fysiologie. 

In module 2 neemt daarbij het thermodynamische begrip “metabolisme” een centrale plaats in. Voldoende 

energie op de juiste plaats in het lichaam is essentieel om metabole processen aan te drijven en niet te 

laten	ontsporen,	maar	er	zijn	veel	factoren	die	de	energiestofwisseling	in	de	war	kunnen	brengen.	We	

beginnen daarom met een korte inleiding over thermodynamica en energieomzetting op het niveau van de 

cel. Vervolgens kijken we naar het metabolisme van organen en systemen die de energieverdeling bepalen 

en bijsturen, alsmede enkele (omgevings)factoren die een goede verdeling op de diverse niveaus in de weg 

zitten. Vanuit dit perspectief kijken we naar de fysiologische en pathologische functie van de spijsvertering, 

lever, nieren, pancreas, schildklier en het microbioom, alsmede hoe deze orthomoleculair en fytotherapeutisch 

te corrigeren zijn.

MODULE	3

OrthOmOleculaire gezOnDheiDsleer ii: lichaamssystemen

Het lichaam is uiteindelijk één geïntegreerd geheel, waarin verschillende grote lichaamssystemen een rol 

spelen	die	interacties	aangaan	met	elkaar	en	de	(sociale)	omgeving.	Om	deze	interacties	te	kunnen	begrijpen,	

is het van belang goed te weten hoe deze afzonderlijke systemen werken. Daarom behandelen we in 

module 3 de fysiologie en pathologie van het (centraal) zenuwstelsel, immuunsysteem, hart- en bloedvaten, 

endocriene	organen,	bewegingsapparaat,	wondgenezing	en	pijnreceptie.	We	laten	zien	hoe	de	afzonderlijke	

systemen op elkaar ingrijpen en elkaar beïnvloeden, alsmede wat de gevolgen voor de behandeling zijn. 

Vervolgens leert u welke diagnostische tools, orthomoleculaire en fytotherapeutische middelen uitkomst 

kunnen bieden bij de behandeling van enkele veelvoorkomende klachten en aandoeningen, alsmede hoe u 

preventief en curatief integraal advies geeft op het gebied van voeding, beweging en leefstijl.

tot slot

We	hopen	dat	u	na	het	lezen	van	deze	inleiding	een	goed	beeld	heeft	gekregen	van	onze	modulaire	opleiding	

Orthomoleculaire	Therapie	en	dat	u	zin	heeft	om	van	start	te	gaan!
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pOrtfOliO-Opdracht 1

Tijdens lesdag 1 heeft u een inleiding gehad 

op module 1. Daarbij zijn de belangrijke 

uitgangspunten aan bod gekomen, te weten 

de orthomoleculaire geneeskunde en het 

integrale perspectief. In deze opdracht laat u 

zien dat u weet wat deze begrippen inhouden. 

a) huidige praktijk

Wanneer	u	werkzaam	bent	als	

gezondheidsprofessional beschrijft u welke (maximaal 

drie) aspecten van de uitgangspunten van de 

orthomoleculaire geneeskunde en het integratieve 

perspectief u al gebruikt, hoe u dat doet en waarom u 

dat	doet	aan	de	hand	van	een	recente	casus.	Wanneer	

u niet werkzaam bent als gezondheidsprofessional 

maar wel over een casus beschikt aan de hand 

waarvan u deze uitgangspunten kan beschrijven, 

kunt	u	die	gebruiken.	Wanneer	u	niet	over	een	casus	

beschikt, gaat u door met opdracht B.

b) toekomstige praktijk

U beschrijft de (maximaal drie) uitgangspunten van 

de orthomoleculaire geneeskunde en het integratieve 

perspectief die u in de toekomst wil gaan gebruiken. 

U beschrijft of, hoe en waarom u van plan bent die 

te	gebruiken.		Wanneer	u	niet	van	plan	bent	ze	te	

gebruiken, beschrijft u per aspect waarom u ze niet 

gaat gebruiken. 
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