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Hoewel ze een drukke prak-

tijk heeft, zet ze graag haar 

expertise en energie in voor 

de MBOG. Ze vindt het 

belangrijk om als MBOG-lid 

meer te doen dan slechts 

contributie te betalen. Wel 

geeft ze lachend toe dat 

het ‘meer doen’ een beetje 

uit de hand is gelopen 

nadat ze einde 2018 weer 

toetrad tot het bestuur. ‘Ik 

vind dit werk ook leuk om 

te doen en ik doe mijn best. 

Hopelijk naar ieders tevre-

denheid.’ Eén van de waar-

devolle eigenschappen die 

Chantelle Kompier (46) 

bezit om haar bestuurs-

taken te vervullen is dat ze 

goed vooruit kan kijken. 

En als ze daarbij ziet dat er 

impopulaire maatregelen 

nodig zijn om de toekomst 

van de vereniging veilig te 

stellen, gaat ze die aan. 

Inmiddels interesseert ze zich al dertig 

jaar voor het orthomoleculaire vak, 

dat ze sinds 15 jaar fulltime met veel 

passie beoefent. ‘Dat doe ik in de 

breedste zin van het woord’, vertelt 

ze. ‘Ik trek mijn vak steeds breder en 

combineer het met psychosociale 

kennis en liefde voor koken. Mijn liefde 

voor de biochemische stofjes is echter 

het grootst omdat je daar zoveel mee 

kunt. Je kunt er wat mee beïnvloeden 

en sturen. Soms zijn de oplossingen 

te simpel voor woorden en als je dan 

ziet wat een geweldig resultaat men 

ermee bereikt, fantastisch. En dat ter-

wijl we eigenlijk nog zo weinig weten, 

ook al denken we zoveel te weten, 

fascinerend toch.’

Kun je wat vertellen over je praktijk?  

‘Officieel staat die bij de Kamer van 

Koophandel omschreven als orthomo-

leculair, complementair, integraal en 

psychosociaal. Maar ik vat het samen 

als orthomoleculair.’

Hoe ben je ertoe gekomen om dit 

werk te gaan doen? 

‘De eerste tien jaar van mijn leven 

woonde ik onder andere in Afrika en 

het Midden-Oosten. In die tijd had 

mijn moeder al kefirplantjes in de 

keuken staan en kocht ze zilvervlies-

rijst. Als we wat mankeerden, kwam 

mijn moeder met natuurlijke kruiden 

of homeopathische middeltjes. Want 

in niemandsland was er toen niet veel 

medicatie voorhanden. Je kunt dus 

zeggen dat ik op een heel bewuste 

manier ben opgevoed met een grote 

liefde en passie voor koken en écht 

eten. Als ik daarop terugkijk, vind ik 

dat heel waardevol en positief. Toen ik 

wat ouder was, zo rond het begin van 

mijn puberteit, gingen we terug naar 

Nederland. Ik kreeg heerlijk last van de 

puberteit, hormonen en intolerante 

reacties.’ 

Had dat te maken met de overschake-

ling naar een ander leven? 

‘Vast wel, althans deels. Van wat ik nu 

weet over erfelijkheid, methylatie en 

mijn genen, is het heel herkenbaar. 

Maar toen wist ik daar nog niets van. 

Wel wilde ik er alles over te weten 

komen en ook wat de oorzaak was van 

mijn klachten. In die tijd bestonden er 

nog geen onlinebibliotheken, maar ik 

ging lezen, lezen en nog eens lezen. 

Het zette me aan het denken over 

wat wel werkt en wat niet, en als iets 

dan werkt, waarom dan en hoelang 

en wat nog meer? Zo begon ik me 

ook steeds meer te interesseren voor 

voedingssuppletie.’

Hoe oud was je toen? 

’16 of 17. Het was de begintijd van de 

Nederlandse orthomoleculaire bewe-

ging. Ik herinner me nog de oprichting 

van de MBOG; daarom maakt het me 

nu ook zo trots om mijn steentje bij 

te dragen. In die periode kwam het 

niet bij me op dat ik mijn werk kon 

maken van wat me zo interesseerde. 

Ik verdiepte me erin en af en toe hielp 

ik een familielid en vriendinnetjes met 

mijn kennis. Ondertussen volgde ik 

de Kunstacademie en de hbo-leraren-

opleiding en management aan Breda 

University. Ik maakte ook nog reizen 

en uiteindelijk ben ik in Breda gaan 

werken. Dat was bij een grote zorgver-

zekeraar, grappig hè... De ervaringen 

die ik heb opgedaan, kan ik goed com-

bineren in mijn praktijk. Weer wat jaren 

later kreeg ik kinderen. Die bleken een 

kleine erfelijke mutatie in de genen te 

hebben, die fantastisch met voeding, 

sport en leefstijl te verbeteren is en 

dat was het moment dat ik dacht: 

nu wordt mijn totaal uit de hand 

gelopen autodidactische hobby 

mijn werk! Ik volgde van alles van 

wat er toen op goed niveau was: 

de oude maar topopleiding van 

Gert Schuitemaker, het Ortho 

Institute, de SOE-orthomoleculaire 

geneeskunde, allerlei scholingen 

van sportvasten tot ayurveda, van 

zwanger tot slanker, van psyche, 

NLP tot DNA. En de opleiding 

medische basiskennis natuurlijk. 

Daarna volgde ik hbo-voeding en 

diëtiek, oplossingsgerichte psy-

chotherapie en PNI. In dit vak ben 

je gelukkig nooit klaar met leren en 

lezen.’

Wat vind jij zo mooi aan het thera-

peutenvak? 

‘Ik luister naar de prachtige, 

diverse, rauwe, pijnlijke, liefdevolle 

levensverhalen van mijn cliënten 

met mijn verstand. Wat zij vertel-

len, komt uit hun emoties, gedach-

ten en gevoel. De interacties 

tussen verstand, ratio, pure kennis, 

biochemie en gevoel spreken me 

aan, ik mag puzzelen.’

Zou je kunnen zeggen dat je op 

persoonlijk vlak wordt uitgedaagd 

om in je emoties de rust te bewa-

ren? 

‘Je wordt elke dag weer uitgedaagd 

om te leren toch? Naast therapeut 

ben ik gewoon vrouw, moeder, 

dochter en vriendin. Allemaal 

rollen waarin ik mijn weg probeer 

te vinden. En nu gaat het erg goed, 

gezonder, beter, maar dat is niet 

vanzelf gekomen. Ik heb er hard 

voor gewerkt. Ik heb inmiddels 

drieduizend cliënten gezien die 

afgelopen jaren. Zo’n 5% van hen 

is niet tevreden. Zo’n 80% zegt dat 

de therapie hen substantieel heeft 

geholpen. Al mijn enthousiasme, 

perfectionisme en passie heb ik 

aan deze praktijk en het vak gewijd, 

die is heel erg gegroeid en daar ben 

ik heel dankbaar voor.’

Maar ik begrijp dat je wel gas hebt 

teruggenomen omdat het te druk 

werd… 

‘Dat klopt. Afgelopen jaar heb 

ik het aantal praktijken terugge-

schroefd omdat het gewoon te gek 

werd. Ik was voortdurend aan het 

rennen en vliegen totdat ik vond 

dat het op die manier niet meer de 

bedoeling was. Ik heb er langzaam 

afscheid van genomen en de huur 

van de panden opgezegd en nu 

zitten we in deze fijne praktijk met 

mijn op kleur gesorteerde boeken-

kast waar iedereen altijd om lacht. 

En toen ontstond er vanzelf weer 

ruimte om me meer met de MBOG 

bezig te gaan houden. Ik liet het 

bestuur weten hoe ik erover dacht, 

wat het kennisniveau zou moeten 
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zijn en ik wilde een stukje onder-

nemerschap toevoegen waar veel 

behandelaren zeker mee geholpen 

kunnen worden. Het gaat tenslotte 

om je zichtbaar te maken en je 

kennis goed over te brengen, maar 

ook om te laten zien dat je geen glazen 

bol hebt maar wel je best doet, naar 

eer en geweten.’ 

Je hebt heel wat opleidingen gevolgd. 

Welke heeft jou inhoudelijk het meest 

gebracht? 

‘Lastig kiezen…de klinische PNI. Wat 

ik zo mooi vind aan ons vak en ook 

aan het woord orthomoleculair, is dat 

je die heel breed en integraal kunt 

trekken. Elke molecuul bevat energie, 

het DNA zit allemaal in die ene cel. Het 

is een stukje biochemie. Hoe wordt 

zoiets aangestuurd, wát stuurt het 

eigenlijk aan? Hoe leg je verbanden, 

wat kun je zien, herkennen, meten, 

leren en begrijpen? En wat kun je er 

therapeutisch mee doen? De psy-

cho-neuro-immunologie vind ik hierbij 

heel waardevol. Iets waarvan ik vind 

dat de orthomoleculaire geneeskunde 

zich meer op mag focussen, je werkt 

tenslotte met mensen, hele mensen 

met een heleboel radartjes erin. Aan 

de andere kant zie ik bij psychosociaal 

werkende therapeuten dat zij liever de 

biochemie buiten beschouwing laten 

binnen hun behandelmethodieken. 

Heel jammer, want die samenwerking 

is top. Wel signaleer ik verandering, 

want aan de opleiding PNI nemen 

bijvoorbeeld steeds meer psycho-

logen deel. Hier in de straat zit een 

huisarts, een psychotherapeut en een 

apotheek. Wat mij verbaast is, dat die 

allemaal kennis hebben van biochemie, 

daarin zijn opgeleid en er nu eigenlijk 

vrij weinig mee doen. Volgens mij 

is het heel goed mogelijk om beide 

disciplines met elkaar te integreren en 

minstens complementair met elkaar te 

werken in het belang van de cliënt.’ 

Er is discussie over de term ‘orthomo-

leculair’, het zou een te moeilijk woord 

zijn. Wat vind jij daarvan? 

‘Als iemand iets beters weet, hoor ik 

dat graag. Het woord voedingsgenees-

kunde zou ik ook de lading niet vinden 

dekken. Noemen we het integrale 

geneeskunde, dan is het ook weer te 

vaag of te breed wellicht. Overigens, 

homeopathie en acupunctuur waren 

vroeger ook moeilijke woorden. De 

kracht zit in de herhaling.’

Wat is jouw visie op leefstijlgenees-

kunde? En hoe sluit orthomoleculaire 

geneeskunde daar al dan niet op aan?  

‘Ik denk zeker dat de orthomoleculaire 

geneeskunde daar een groot onder-

deel van is en mag zijn. We zullen er 

ook op een bepaalde manier in mee 

gaan. Waar we niet in willen stappen, 

is de leefstijlgeneeskunde zoals die in 

de basisverzekering is opgenomen. 

Dan krijg je met zulke ouderwetse 

protocollen en maximaal aantal 

behandelingen en minimumtarieven te 

maken waarmee je wordt gedwongen 

te werken, terwijl wij vinden dat ieder 

mens anders is.’ 

Dus je zou worden beperkt als je op 

die manier daarin zou participeren? 

‘Dat zou niet per se erg hoeven te 

zijn, maar het gaat om de vraag wat 

je wilt uitdragen. De laatste vijftien à 

twintig jaar zie je al dat mensen meer 

bewust worden wat leefstijl betreft. 

En elk stukje bewustwording draagt 

bij aan ieders welzijn. Of het nou gaat 

om leefstijlgeneeskunde vanuit de 

basisverzekering of via de voedings-

deskundige van de sportschool, het 

draagt allemaal bij. Wel is het goed als 

de cliënt weet wie wij, de MBOG, zijn. 

Dus ook wat er nog meer mogelijk is 

buiten de basisverzekering. We hoeven 

niet op hetzelfde schip te zitten, als we 

maar weten welke bootjes er nog meer 

dezelfde kant opvaren.’ 

Vind je dat orthomoleculaire genees-

kunde in de jaren dat die actief is in 

Nederland, inmiddels bekender zou 

moeten zijn? 

‘We bestaan als vereniging nu zo’n 

beetje dertig jaar en in die tijd zijn er 

grote stappen gemaakt. Zeker, de 

eerste pioniers kregen veel te verdu-

ren hoor! Maar er valt altijd winst te 

behalen, onder andere voor wat die 

bekendheid betreft. Zoals ik al zei, het 

is van belang dat de cliënt weet dat 

we bestaan, wat het is en wat je ervan 

mag verwachten. Ik ga me daar graag 

voor inzetten. Ik heb een missie en 

visie die aardig overeenkomen met 

de plannen van de MBOG. Als we daar 

serieus mee aan de slag willen, kost 

dat geduld en tijd.’

Waarom een cliëntenbelangenvereni-

ging? 

‘Om cliënten die tevreden zijn over 

orthomoleculaire behandelingen bij 

elkaar te brengen. Zij kunnen met 

elkaar een signaal afgeven aan de 

zorgverzekeraars, medische wereld 

en de politiek. Want die cliënten zijn 

immers ook weer de kiezers van de 

politieke partijen. Als MBOG hebben 

we lessen getrokken uit het verleden. 

We willen geen speelbal zijn van de 

zorgverzekeraar. Het is nog altijd de 

patiënt of de cliënt die betaalt en 

dus bepaalt. Onze leden kunnen hun 

cliënten aanmoedigen om zich bij de 

belangenvereniging aan te sluiten. Als 

MBOG dragen we in praktische zin bij 

in het oprichten van deze vereniging 

en dat is nu gebeurd. Overigens staat 

die vereniging wel helemaal los van de 

MBOG, want wij zijn er in eerste plaats 

voor de behandelaar.’

Hoe zit het met de uitbreiding van het 

bestuur?  

‘We willen toe naar een vijfkoppig 

bestuur en zijn in gesprek met enkele 

kandidaten en op dit moment loopt er 

iemand stage. Daarnaast is er een vast 

groepje, waaronder ex-bestuursleden, 

dat ons adviseert bij plannen die we 

als bestuur bedenken. En in september 

hebben we bijvoorbeeld met een klein 

groepje leden een klankbordbijeen-

komst. Wat daaruit komt, leggen we 

op 15 november op de alv weer voor 

aan de grotere ledengroep.’

Zo behoud je de kennis en ervaring 

van de ex-bestuursleden? 

‘Ja, maar ze zijn er ook om het bestuur 

waar nodig te dimmen, vooral mij, 

of te laten relativeren. Het gaat om 

onder andere onderwijs, het magazine, 

visitatie, intervisie, wetenschap en 

het congres. Allemaal onderwerpen 

waarvan ik graag zou zien dat leden die 

expertise hebben op een of meer van 

die gebieden, wat zouden willen bijdra-

gen aan de MBOG als vereniging.’

Wanneer is jullie congres? 

‘Op 5 oktober in Corpus Leiden met 

een fantastisch actueel thema: Onwel 

door Welvaart. Een mooi voorbeeld 

van hoe twee leden met hulp van het 

secretariaat een geweldige dag gaan 

organiseren!’

De opkomst bij jullie congressen is 

altijd groot toch? 

‘Ze zijn ook steeds meer het bezoeken 

waard geworden. Aan de kennis die 

er wordt gedeeld, kun je afleiden hoe 

professioneel we zijn. Daarnaast zijn 

de bijeenkomsten erg geschikt om te 

netwerken. Er komen ook steeds meer 

artsen, fysiotherapeuten, psycholo-

gen, psychiaters en andere zorgverle-

ners die we ervoor uitnodigen. Die zien 

dat wat we bieden, goed onderbouwd 

is, iets wat zeker voor het reguliere 

veld belangrijk is. Dus ik raad alle leden 

aan vooral naar het congres te komen, 

hun huisarts uit te nodigen en iedereen 

met wie ze in de buurt samenwerken. 

Ik werk in Breda samen met osteopa-

ten, psychologen en heel veel huisart-

sen. Die gaan we allemaal uitnodigen.’ 

We zijn aan het einde gekomen van 

het interview. Is er nog iets wat jij tot 

slot wil meegeven? 

‘Misschien is het goed als ik nog iets 

zeg over onze visie voor de langere 

termijn. Die leidt voor de korte termijn 

niet tot de meest populaire keuzes. 

Maar we staan echt voor de beste uit-

komsten op de lange termijn. De focus 

leggen we op het hoge en volwaardige 

niveau van onze leden én op cliënten 

die steeds beter de weg naar ons 

vinden. We willen dat leden hun werk 

op een professionele wijze uitoefenen, 

met elkaar onderling en met alle com-

plementair werkende behandelaren 

bij hen in de buurt netwerken, dat ze 

zich op een goede manier presenteren, 

goede reguliere onderzoeken aanvra-

gen, dat consulten netjes en duidelijk 

verlopen en dat ze op een coachende 

manier met mensen praten. Dat 

zal maken dat de orthomoleculaire 

geneeskunde zich positief en als een 

olievlek gaat verspreiden.’

“We hoeven

niet op hetzelfde 

schip te zitten, als we

maar weten welke 

bootjes er nog meer

dezelfde kant 

opvaren.”


