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V A n  D E  R E D A C T I E

Frans Kusse

Het grote belang van primaire preventie:  
leefstijlgeneeskunde

Als we bedenken dat 70-90% van veel voorkomende 
aandoeningen, zoals darmkanker, hart- en vaatziekten en 
diabetes (type 2), te maken hebben met omstandigheden 
én leefstijl1), en dat de kosten van de gezondheidszorg door 
deze en andere chronische aandoeningen alleen maar 
toenemen2), lijkt een enorme winst te behalen met primai-
re preventie. Een structurele aanpak van voeding, bewe-
ging, stressreductie én zingeving bleek bij een Amerikaans 
onderzoek naar de implementatie van de leefstijlregels van 
de zogenaamde blue zones3) zeer effectief te zijn. Binnen drie 
jaar leidde deze benadering tot meer dan 40% kostenbe-
sparing.3) Deze aanpak vereist een volledig geïntegreerd 
plan, met integrale gezondheidscentra waar alle stakehol-
ders in een dorp, stad of wijk bij betrokken zijn, samen met 
artsen  die zijn gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde.
De bezorgdheid die ten aanzien van deze aanpak is gerezen 
dat de kosten daarbij verschoven zullen worden naar de 
laatste levensfase lijkt niet juist te zijn. Bij het onderzoek 
van de blue zones4) bleken ook de kosten in de laatste 
levensfase veel lager te zijn dan elders, omdat de mensen in 
die streken gezonder oud worden en ziekten zoals kanker, 
hart- en vaatziekten en dementie daar relatief weinig 
voorkomen.2)

Gezondheid bevorderen zover het mogelijk is,  
ziekte bestrijden als het nodig is

Gezondheidsbevordering geeft ook bij de behandeling van 
ziekte veel winst. Met methoden die het zelf herstellend 
vermogen stimuleren, zoals acupunctuur, homeopathie, 
natuurgeneeskunde en antroposofie, blijken mensen 
gezonder te worden. Nederlands onderzoek wijst uit dat de 
medische kosten van patiënten van huisartsen die ook een 
van deze methoden toepassen 12,4% minder zijn  dan 
gemiddeld.5) Dat komt vooral door lagere kosten voor 
ziekenhuis en farmaceutische zorg. Er zijn huisartsen die 
nog veel meer besparen, zelfs 40%, dankzij het toepassen 
van aanvullende methodes.6) Deze cijfers worden bevestigd 
door eerdere buitenlandse onderzoeken. Zo werd in België 
bij een observationele studie uit 2001 gevonden dat 
huisartsen die ook homeopathie toepasten ongeveer 60% 
minder reguliere medicatie voorschreven en 80% minder 
antibiotica.7) 

Wat kan integrale geneeskunde besparen 
in de gezondheidszorg?
Adviezen aan de nieuwe minister, politici, verzekeraars en beleidsmakers

Integrale geneeskunde in de basisverzekering
Vanaf 1999 worden in Zwitserland zowel de conventionele 
geneeskunde (COM) als vijf complementaire vormen van 
geneeskunde (CAM), die als evidence based worden 
beschouwd, volledig vergoed vanuit de basisverzekering. 
Een onderzoeksrapport uit 20118) over de kosteneffectiviteit 
van de beide vormen van geneeskunde kwam tot de 
volgende conclusie: ‘Statistical procedures show similar total 
practice costs for CAM and COM, with the exception of homeo-
pathy with 15.4% lower costs than COM. Furthermore, there 
were significant differences between CAM and COM in cost 
structure especially for the ratio between costs for consultations 
and costs for medication at the expense of basic health insurance. 
Patients reported better quality of the patient-physician 
relationship and fewer adverse side effects in CAM; higher 
cost-effectiveness for CAM can be deduced from this perspective.’

Minder bijwerkingen, meer tijd en aandacht
Uit alle onderzoeken komt naar voren dat complementaire 
vormen van geneeskunde in het algemeen veel minder 
bijwerkingen hebben dan reguliere geneeskunde, terwijl 
de effectiviteit weinig verschilt. Een analyse van de 
Cochrane database (2004) van alle meta-analyses toonde 
dat 37,2% van de CAM-onderzoeken9) positief was en 44,4% 
van de reguliere onderzoeken.10) Daarentegen bleek slechts 
bij 0,69% van de CAM-onderzoeken een schadelijk effect 
terwijl bij 7% van de reguliere onderzoeken nadelige 
effecten werd gevonden. Als de totale kosten van deze 
bijwerkingen, ook in verzuimdagen, extra medicatie en 
ziekenhuisdagen, meegerekend zouden worden, zouden 
de economische voordelen van integrale geneeskunde nog 
evidenter worden. 
Een ander duidelijk verschil dat werd opgemerkt in de 
verschillende onderzoeken was de langere duur van de 
consulten bij integraal werkende artsen. De tijd en aan-
dacht die patiënten krijgen, kunnen voor een deel de 
betere resultaten verklaren. Maar gezien het grote aantal 
positieve placebo-gecontroleerde studies (37,2%) vormt dit 
zeker niet de gehele verklaring. Er is tijd nodig om het 
verhaal achter de klachten te horen. Door die tijd daadwer-
kelijk te investeren kan er inzicht ontstaan in de mogelijk 
diepere oorzaken van de ziekte en in zaken waar men zelf 
aan kan werken. Ongeveer 30% van de patiënten bij de 
huisarts krijgt nu de diagnose SOLK, (Somatisch 
Onvoldoende Verklaarbare Lichamelijke Klachten), waar-
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voor geen behandeling bestaat! Met een integrale aanpak 
zouden waarschijnlijk veel van deze mensen adequater 
kunnen worden geholpen.

Meer eigen verantwoordelijkheid en zingeving
Een ander belangrijk aspect van de integrale geneeskunde 
is de rol van de arts als coach. Dat betekent dat er meer 
gelijkwaardigheid is tussen arts en patiënt en de arts 
kennis heeft van de verschillende behandelmethodes, 
waardoor de patiënt op basis van betrouwbare informatie 
een eigen keuze kan maken voor de behandeling. De 
meeste mensen, en vrijwel iedereen met een chronische 
aandoening, willen zo’n integrale benadering.11) Meer eigen 
verantwoordelijkheid en een eigen, vrije keuze geeft 
uiteraard een hogere therapietrouw – zeer belangrijk bij 
leefstijlgeneeskunde – en betere resultaten. Het zelf 
herstellend vermogen wordt optimaal benut als er bij de 
patiënt inzicht én motivatie is. Van dit gegeven wordt ook 
gebruik gemaakt bij de Nieuwe GGZ, waar cliënten elkaar 
zoveel mogelijk in de eigen buurt ontmoeten en steunen 
als ervaringsdeskundigen, uiteraard begeleid door deskun-
dige specialisten.12)

Uit het onderzoek in de blue zones bleek hoe  ongelooflijk 
belangrijk de rol is, die zingeving speelt bij het gezond blij-
ven of worden. ‘Ikigai’ of ‘de reden om op te staan’, zo wordt 
dat  genoemd op Okinawa, een Japans eiland waar onge-
veer een op de duizend inwoners 100 jaar of ouder is, en 
vaak nog gezond. Aandacht voor zingeving kost tijd, maar 
dat is tijd, die zichdubbel en dwars terugverdient.

De kosten van een extra levensjaar: qaly

Hoewel het begrip QALY nog niet erg leeft binnen de 
gezondheidszorg, komt er steeds meer aandacht voor op 
onderzoeks- en beleidsniveau. QALY staat voor de kosten 
van een quality adjusted life year, dat wil zeggen de kosten 
van een gewonnen levensjaar waarbij rekening gehouden 
wordt met de kwaliteit van leven. In Nederland wordt vaak 
€ 20.000 als ijkpunt aangehouden om te bepalen of een 
preventieve maatregel voldoende besparing oplevert. 
Interessant daarbij is dat de integrale aanpak daarbij vaak 
goed scoort. Zo zijn er in dit nummer van het TIG twee 
artikelen te lezen over de meest recente stand van zaken op 
het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar acupunc-
tuur13) en homeopathie14). Hierin worden bij veel indicaties 
ook de QALY’s genoemd. En die liggen meestal ver onder 
de € 20.000!

Conclusie
Met integrale geneeskunde – waar leefstijlgeneeskunde 
een integraal onderdeel van vormt –, toegepast door 
gekwalificeerde behandelaren, kan wel 40% bespaard 
worden op de kosten in de gezondheidszorg, kunnen 
mensen gezonder worden, gezond ouder worden en 
kunnen zij langer een zinvolle bijdrage leveren aan de 
gemeenschap. En ook de kosten van de laatste levensfase 
kunnen erdoor worden verlaagd.  n
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Inleiding 
De recente introductie van het begrip ‘Personalized 
Accumulated Stress Structure’ (pass) 1,2) maakt deel uit van 
de ontwikkeling van een nieuw stress- en vitaliteitsmodel. 
Dit model beoogt zowel een verklaring van het verschijn-
sel ‘vitaliteit’ te geven, als wel de mogelijkheid om dit met 
een, op dit model gebaseerde, technologie objectief 
meetbaar te maken. Een ander belangrijk doel van dit 
model is dat het de biologische, psychologische en sociale 
omstandigheden die stress veroorzaken moet kan 
verweven in het verschijnsel vitaliteit. Dat vereist een 
brede en complexe systeem-biologische benadering. De 
strategie die wij daarvoor hebben gekozen begint bij de 
basis van het leven, de vitaliteit van de kleinste eenheid 
van leven, de cel. De moleculaire en celbiologische kennis 
over het functioneren daarvan is groot, en duidelijk 
verwoord in leerboeken3,4). Deze kennis wordt in het 
nieuwe model gebruikt om nieuwe elementen zichtbaar te 
maken die voor een systeembiologische benadering van 
belang zijn. Vanuit dit gezamenlijke celbiologische en 
systeembiologische fundament wordt vervolgens de 
complexiteit uitgebreid, door andere biologische, maar 
ook psychologische en sociale omstandigheden in het 
model te incorporeren. 

De krachten die ‘vitaliteit’ vertegenwoordigen, zijn 
zichtbaar in de levensgang van de pasgeborene via de 
opgroeiende jongere en volwassene naar de verouderende 
mens. In de eerste fase zien we de groei- en vormgevings-
krachten aan het werk, terwijl afbraak en entropie de latere 
fase (met verlies van vitaliteit en chronische ziekte) 
beheersen. Wat in groeikracht zichtbaar wordt, zijn uiterst 
dynamische en onzichtbare processen waarbij stoffen van 
buitenaf opgenomen en geïncorporeerd worden in een 
steeds groter wordend lichaam. Deze groei- en vormge-
vingskrachten blijven gedurende het gehele leven bestaan 
en zijn in de latere fasen verantwoordelijk voor zelfherstel 
en vitaliteit. Maar er zijn krachten van buiten, uit de 
omgeving, die deze opbouwende processen kunnen 
verstoren en beperken. Deze krachten bouwen stress op in 
het levende systeem en tasten de vitaliteit aan. De opeen-
stapeling of accumulatie van stress speelt de grootste rol in 
veroudering en het verlies van vitaliteit en maakt vroeg of 
laat de beperkingen in de vormgevingskrachten zichtbaar. 
In dit artikel beginnen we met de ontwikkeling van een 
systeembiologische benadering die inzicht wil geven in de 
fundamentele kenmerken van het leven en van de wijze 
waarop abiotische (niet levende) bestanddelen deel gaan 
uitmaken van het biotische (levende) bereik. Met het 
systeembiologisch model van groei leggen we het funda-
ment voor de stap naar stress, en hoe dit het organisme 
(van cel tot lichaam) doet verouderen. Dan wordt ook 
duidelijk hoe met deze systeembiologische benaderings-
wijze het proces van vitaliteit en veroudering meetbaar kan 
worden gemaakt. 

Levensweb 
Onze systeembiologische bespreking van ‘leven en vitali-
teit’ begint met een klassieke kijk op het domein ‘leven’. Op 
onze planeet leven meer dan 10 miljoen soorten. Of we nu 
naar bacteriën of naar grote meercellige organismen 
kijken, overal zien we een onafzienbare variëteit aan 
biologische aanpassingen. Al deze levenskernen zoeken in 
de abiotische omgeving, voortdurend naar mogelijkheden 
om te overleven en door te leven. In welke richting en met 
welk doel dit web van leven zich ontwikkelt zullen we in dit 
artikel niet bespreken. Alles wijst op een groei in complexi-
teit in een bepaalde richting. 
Om dit levensweb voor te stellen gebruiken we een ruimte 

Systeembiologische benadering op weg naar de 
Personalized Accumulated Stress Structure 
(pass)
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waarin de kleine en grote organismen zijn afgebeeld als 
knooppunten. Dit beeld lijkt statisch, maar we moeten ons 
verder voorstellen dat iedere soort (afgebeeld als knoop-
punt) een veelheid aan exemplaren van die soort vertegen-
woordigt. Op ieder tijdstip kan het aantal exemplaren van 
een soort veranderen en meer of minder worden. Over 
langere tijd kunnen ook soorten verdwijnen of er kunnen 
nieuwe verschijnen. 

Figuur 1. Het levensweb

De dynamiek in de samenstelling van het levensweb wordt 
bepaald door de afstand en de interactie tussen soorten of 
tussen individuen van een bepaalde soort. We denken dan 
aan de aspecten ‘eten en gegeten worden’ en ‘voortplan-
ting’. De dynamiek hangt ook samen met de abiotische 
omstandigheden op onze planeet (temperatuur, vochtig-
heid, chemische samenstelling, etcetera). In een abiotische 
ruimte houdt het leven zichzelf gaande door in de ruimte 
informatie uit te wisselen en ondertussen steeds nieuwe 
kernen van leven te laten ontstaan, zelfs als de abiotische 
omgeving verandert.

Het basisprincipe van deze dynamiek is informatie-uitwis-
seling, die we kunnen uitbeelden als een reeks van elkaar 
opeenvolgende processen van het abiotische naar het 
biotische bereik, en omgekeerd. Dit soort van draden van 
processen overschrijdt de grens van abiotisch naar bio-
tisch waarbij in de biotische ruimte de procesdraden zich 
verdichten (figuur 2). Iedere kern van leven groeit en trekt 
daarvoor abiotische materialen en ander leven naar zich 
toe. Iedere levenskern beschikt daarvoor over informatie 
waarmee zeer specifieke keuzes worden gemaakt ten 
aanzien van het toe-eigenen van materialen om te leven
-

Specificiteit van de levende omgeving
De specificiteit aan opbouwmaterialen voor het leven als 
geheel, is al aanwezig als we kijken naar de atomen. Van de 
meer dan honderd typen van chemische elementen in het 

abiotische bereik van onze aarde zijn er slechts zes die het 
leven beheersen. Dat zijn: zuurstof, waterstof, koolstof, 
stikstof, fosfor en zwavel. Ze bepalen voor 97% de levende 
structuur. De resterende 3% bestaat uit vijf elementen (Na, 
K, Mg, Cl, Ca) en een aantal sporenelementen.
Deze atomen staan aan de basis van de levende structuur, 
omdat ze met elkaar stabiele verbindingen kunnen vormen 
door het delen van een paar elektronen tussen twee 
naburige atomen. Als we letten op de combinaties die 
atomen met elkaar maken in levende structuren, dan geldt 
ook hier weer een grote selectiviteit. Slechts een beperkt 
aantal typen van covalente verbindingen tussen atomen is 
in staat het opbouwen (anabolisme) en afbreken (katabo-
lisme) van moleculen in de levende structuur te verzorgen. 

Procesdraden: materie of energie? 
Vroege naturalisten zagen dat materie als voedsel in het 
organisme verdwijnt en ‘wisten’ dat het kracht gaf. 
Moderne biochemici ontrafelen nog steeds de processen 
van vertering door te focussen op de materiele vorm. De 
kennis van het atoom en onze verbeelding hebben er toe 
geleid dat we de ‘stofwisseling’ blijven associëren met de 
‘wisselingen’ die de vorm van de stof ondergaat. We 
hebben immers leren denken in materiële structuren van 
atomen en moleculen. Ook als we ons een draad van 
processen voorstellen, gebruiken we, bij voorkeur, ruimte-
lijke materiele modellen van atomen en moleculen. 

Figuur 2. De doublet en de teleonstructuur van procesdraden 
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In een leerboek wordt een atoom of molecuul weergegeven 
als een ruimtelijk model. Zo’n ruimtelijk model wordt als 
realistisch beschouwd. Toch moeten we ons daarbij wel 
realiseren wat nu eigenlijk de grootte en de vorm van dit 
‘ruimtelijke’ atoom bepaalt. Dat is een krachtenveld 
waarmee atomen en moleculen elkaar aantrekken, en 
waarin met name de zogenaamde Van der Waals-krachten 
(genoemd naar de Nederlandse natuurkundige Van der 
Waals) bepalend zijn. Deze krachten werken slechts op 
uiterst geringe afstand: de werkzaamheid neemt af met de 
zevende macht van de afstand. Vergelijk daarmee de 
elektrische krachten die omgekeerd evenredig zijn met het 
kwadraat van de afstand. Het ruimtelijk model vertegen-
woordigt dus meer een invloedssfeer dan een structuur. 
Maar voor onze mind-set is het meest belangrijke dat 
iedere moleculaire structuur een hoeveelheid energie 
representeert en een vibrerend krachtenveld vormt. Een 
proces waarin een verandering in de moleculaire structuur 
plaatsvindt gaat dus gepaard met een verandering in de 
energie-inhoud. Vorm en energie-inhoud bevatten de 
informatie over de mogelijkheden van een volgende stap: de 
mogelijkheid om met een ander molecuul te combineren 
waardoor een nieuw molecuul ontstaat, of om een bepaal-
de degradatie te ondergaan. Deze selectieve omzettingen 
binnen de stofwisseling worden gewoonlijk uitgebeeld als 
routes op de ‘wegenkaart’ van het metabolisme. We moeten 
ons echter steeds blijven realiseren dat achter de wereld 
van ruimtelijke moleculaire afbeeldingen een wereld van 
energie en informatie schuil gaat. De realiteit is dat 
materie, energie en informatie (afgekort: MEI) onlosmake-
lijk met elkaar samenhangen en we de metabole kaart dus 
moeten zien als procesdraden van MEI waarin voortdurend 
materie, energie en informatie ‘stroomt’. 

Het is duidelijk dat de intensiteit van deze ‘stroming’ in al 
deze procesdraden toeneemt naarmate de moleculaire 
structuren zich dichter bij elkaar bevinden en energiever-
anderingen in de betreffende processen sneller en effectie-
ver op elkaar afgestemd zijn. Dit kunnen we associëren met 
een ruimte (bijvoorbeeld een cel) waarin de processen niet 
alleen elkaar opvolgen, maar ook naast elkaar plaats 
vinden. Zo ontstaat het beeld van een complexe dans van 
MEI binnen een levende structuur waarin de essentiële 
procesdraden (met bestanddelen om te kunnen leven) 
vanuit het niet-levende domein worden ingeweven. 
De dynamiek van de processen in een levende cel wordt 
duidelijk als we zien met welke hoge snelheden bindingen 
worden gevormd of verbroken. Chemische reacties, die 
worden gekatalyseerd door enzymen, zetten een substraat 
in een product om in milliseconden (ms, 10-3s). 
Vormveranderingen in moleculen kunnen nog veel sneller 
gaan. Zo kan een deel van een eiwit ten opzichte van een 
ander deel in ongeveer een nanoseconde (ns, 10-9s) roteren. 

Deze veranderingen hebben rechtstreeks te maken met ver-
anderingen in energie. 

Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen dragen 
bij aan het beeld van de dynamisch energetische cel

Vier recente ontwikkelingen in de biologie van de stofwis-
seling, dus van de biotische procesdraden, hebben mede 
bijgedragen aan deze manier van denken, de “nieuwe 
mind-set”. De eerste is de toegenomen aandacht voor de 
grootschalige organisatie waarin al de processen en 
reacties in de levende massa plaats vinden. In een eerder 
artikel hebben de auteurs de literatuur besproken waarin 
duidelijk werd dat de samenhang in het metabole netwerk 
wordt bepaald door slechts enkele substraten en produc-
ten, die deel uit maken van de vele honderden typen van 
reacties2,5). Deze stoffen worden knooppunten genoemd. 
Naast het bestaan van enkele knooppunten met een heel 
groot aantal verbindingen, bestaan er heel veel componen-
ten met slechts enkele verbindingen. Die verdeling is 
uiterst heterogeen. De knooppunten zorgen er voor dat álle 
reactieprocessen één enkel geïntegreerd metabolisme 
vormen. De meest bekende zijn de duo’s ATP/ADP, NAD+/
NADH, NADP+/NADPH. Naast deze drie is er nog een aantal 
stoffen. Ze behoren tot de energiedragers, die verschillende 
hoeveelheden van energie aan veel groepen van ontvangers 
(als een soort‘energetisch wisselgeld’) kunnen overdragen 
en van veel groepen van energieleveranciers kunnen 
ontvangen. Hiermee worden dan weer  chemische verbin-
dingen aangelegd respectievelijk verbroken. 

De tweede bijdrage aan de nieuwe mind-set is de aandacht 
voor energie, zoals die verandert naarmate in de ketens van 
processen de moleculaire complexiteit groter wordt. Iedere 
processtap gaat gepaard met veranderingen in de energie 
die in de structuur is opgeslagen. De auteurs hebben 
eerder de literatuur besproken waarin duidelijk wordt dat 
de ‘stroming’ van energie (bij het uitvoeren van een proces) 
plaatsvindt terwijl energie blijft opgeslagen in deze 
structuur2,6). In grotere structuren wordt meer energie 
opgeslagen en duurt het langer voordat de energie ver-
dwijnt. Dit speelt zich ook ruimtelijk af. Het zijn energiecy-
cli die zich afspelen binnen grotere energiecycli (over 
allerlei orden van tijd en ruimte). Als binnen een cyclus 
zich meer cycli bevinden, dan is in de grotere cyclus meer 
energie opgeslagen en duurt het langer voordat dit is 
verdwenen. Dit wordt zichtbaar in motoreiwitten, die 
bewegende delen hebben en in staat zijn om energie op een 
geordende manier over te brengen. Bij nog complexere 
processen zijn reusachtige aggregaten van macromolecu-
len betrokken die voor het leven uiterst kritisch zijn. Een 
voorbeeld is het ribosoom, waarin tientallen eiwitten 
uiterst ingenieus met elkaar én met enkele soorten RNA 
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verbonden zijn. Het ribosoom is een dynamisch deeltje dat 
van groot belang is voor de synthese van eiwitten. Ook het 
chromatine, de complexe combinatie van twee DNA 
strengen en duizenden eiwitten, waarin de transcriptie en 
replicatie van DNA zich afspelen, speelt zo’n rol (zie onder). 

Ook bij eenvoudige proces-ketens gaat, dankzij de ‘uitvin-
ding’ van het ‘moleculair-energetische geld’, nauwelijks 
energie verloren. Het energieverlies van de ene reactie is 
dan afgestemd op de energievraag van de andere. We 
spreken dan over de afstemming van thermodynamische 
‘uphill’ en ‘downhill’ reacties. Zo lang deze symmetrische 
koppeling bestaat in combinatie met de cyclisch energeti-
sche verbanden, verliest het organisme geen energie en 
blijft de energie in het systeem zich ophopen. Dat kan in 
bijzondere gebeurtenissen tot uiting komen, zoals het 
optreden van oscillaties van het metabole netwerk die zelfs 
gepaard kunnen gaan met pulserende bewegingen van de 
gehele cel, en aan de basis staan van de pulsaties die in 
complexe groepen van cellen (weefsels als het hart en 
spier) voor beweging zorgen2,6). 

De derde bijdrage aan de nieuwe mind-set geldt de aan-
dacht voor de omstandigheden en factoren die de dyna-
miek binnen de complexe levende organisatie mogelijk 
maken7). Het is de aandacht voor de zwakke bindingen 
tussen moleculen, die in principe elektrostatisch van 
karakter zijn en zich afspelen tussen de geladen deeltjes 
van moleculen. Maar ook een molecuul zonder netto lading 
kan een rol spelen. Dat geldt voor moleculen die een 
ongelijkmatige verdeling van ladingen hebben binnen hun 
molecuul en daardoor een dipool karakter hebben, zoals de 
dipool van watermolecuul. Zelfs moleculen, die geen 
dipool zijn maar het kunnen worden in aanwezigheid van 
het elektrisch veld van een naburig geladen molecuul, 
leveren hun bijdrage aan de dynamiek. Maar met name 
speelt water, het meest voorkomende bestanddeel van het 
levende organisme – 70 procent of meer van het gewicht- 
een cruciale rol. Door deze zwakke interacties voert de 
levende cel duizenden reacties tegelijk en goed gecontro-
leerd uit, zó dat ongewenste accumulaties of deficiënties 
van intermediaire producten niet optreden.

Aan de nieuwe mind-set heeft tenslotte bijgedragen de 
aandacht voor de enorme structurering van eiwitten en 
andere macromoleculen die in de cel voorkomen. 
Elektronenmicroscopische studies laten een zeer gecon-
centreerde en hoog georganiseerde structuur zien waarin 
nauwelijks sprake is van een ‘vloeistoffase’, en waar water 
sterk gebonden is aan de macromoleculaire structuren. 
Dankzij het theoretisch fysische en biofysische onderzoek 
van Fröhlich is ook duidelijk geworden dat, als gevolg van 
de dicht op elkaar gepakte dipolaire moleculen, constante 

interacterende elektrische en elastische krachten worden 
opgebouwd7). Deze resulteren in karakteristieke frequen-
ties van zowel elektromechanische oscillaties (fononen, of 
geluidsgolven in een ‘vast’ medium) als elektromagneti-
sche straling (fotonen). 

dna, de ultra-stabiele structuur  
in het levende domein

De stabiliteit van een structuur in een levende cel is nauw 
gerelateerd aan de grootte en complexiteit. Onder stabili-
teit verstaan we dan de duur dat een structuur, na zijn 
vorming, blijft bestaan alvorens weer te worden omgezet. 
Een grotere energie-inhoud betekent over het algemeen 
meer stabiliteit van de structuur. Aminozuren, de losse 
bouwstenen van eiwitten, hebben een kortere levensduur 
dan het eiwit waarin ze zijn ingebouwd. Hetzelfde geldt 
voor suikers als ze wel of geen deel uitmaken van complexe 
koolhydraten. De meest extreme situatie wordt in DNA 
bereikt. Dit molecuul is enorm stabiel en wordt na zijn 
vorming niet meer afgebroken. Als er al beschadigingen in 
dit reuzenmolecuulplaats vinden, heeft de cel speciale 
hulpenzymen om de nodige reparaties uit te voeren. Het 
DNA-molecuul móetintact blijven. Dat blijkt ook uit de 
zorg die de cel, met zijn enorme hoeveelheid van instruc-
ties, besteedt aan het maken van een replica van het eigen 
DNA. 
In de nieuwe mind-set, waarin procesdraden een dominan-
te rol spelen, bereiken we met het DNA een einde van de 
processen die steeds grotere structuren opbouwen. In het 
DNA eindigen de procesdraden die vanuit de abiotische 
omgeving de levende omgeving met het complex vibreren-
de netwerk van procesdraden binnen komen, dat uiteinde-
lijk via de opbouw van steeds grotere structuren resulteert 
in de vorming van een nieuw DNA, naast het al bestaande 
DNA. In een dochtercel, met het nieuwe DNA, begint, net 
als in de andere dochtercel (de voormalige moedercel) een 
omgekeerd proces: vanuit het DNA keren de procesdraden 
om. Dan vindt vanuit dit DNA de ontvouwing weer plaats 
naar steeds kleinere complexen. In de eerste plaats naar de 
ribosomen (de complexen van RNA en eiwitten) en vervol-
gens naar enzym-eiwitten die op hun beurt weer de 
stofwisseling regelen en de noodzakelijke componenten 
c.q. energievormen uit het abiotische bereik betrekken. In 
dit beeld vormt het DNA een stabiele resonator. 

Voor resonantieverschijnselen is de vorm van de energeti-
sche structuur belangrijk. Of dat voor DNA ook het geval 
is, kan nog niet met zekerheid worden gezegd. Wel is er een 
aantal suggesties (die als hypothese ook experimenteel 
kunnen worden onderzocht) om in die richting te denken. 
Deze suggesties vloeien voort uit nieuwe inzichten in het 
DNA. In het midden van de negentiger jaren begon name-
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lijk de ontrafeling van het complete genoom van vrij 
levende organismen. Het kleinste genoom, dat van een 
bacterie, bevat 580.000 DNA-letters. Het genoom van het 
meer complexe eencellig organisme, zoals bijvoorbeeld 
gist, bevat  
12 miljoen DNA-letters; dat van de eenvoudige meercellige 
nematode 100 miljoen DNA letters. Het muisgenoom, net 
als het genoom van de mens, bevat vele biljoenen DNA-
letters. Met behulp van al deze DNA-kaarten kwamen 
biologen verdere niveaus van complexiteit in het DNA op 
het spoor. 

Vergelijkende DNA studies toonden aan dat bepaalde 
lettervolgorden in het DNA uitzonderlijk conservatief en 
identiek zijn in allerlei soorten van organismen, van gist 
tot mens. Deze DNA-letters zijn in een ongeveer gelijke 
volgorde blijven staan gedurende honderden miljoenen 
jaren van de evolutie. Andere studies laten zien dat in 
bepaalde gebieden van de DNA tekst, de genen wel dertig 
keer dichter op elkaar staan dan in andere gebieden. 
Tussen de gen-rijke gebieden liggen lange stukken DNA. 
Ook stelt de moleculaire biologie dat 97 procent van het 
DNA in ons lichaam “junk-DNA” is. Het niet begrijpen van 
de betekenis hiervan, heeft geleid tot deze term. De 
wetenschappelijke gedachtegang tot nu toe had deze junk 
blijkbaar niet nodig. In onze nieuwe hypothese zou het 
junk-DNA bepalend kunnen zijn voor de ruimtelijke 
structuur van het DNA en geassocieerd kunnen zijn met 
een specifiek resonantiepatroon dat dan voor een speci-
fieke stofwisseling verantwoordelijk is. 

Systeembiologische aspecten van de vibrerende 
levende massa: het Biomatrix Model

Om dit nieuwe beeld te verduidelijken op een wijze die een 
verdere systeembiologische en systeemtheoretische 
uitwerking mogelijk maakt, hebben we een zoektocht 
gemaakt binnen bestaande systeemtheoretisch benaderin-
gen. Er is nog geen model dat op dit niveau uitgewerkt is, 
maar wel een model dat hiertoe de potentie heeft: het 
biomatrix model 8,9). 

Dit model is weliswaar niet uitgewerkt voor het huidige 
doel, maar bevat wel de benodigde begrippen en handvat-
ten om ons model zichtbaar mee te maken. Ook het 
biomatrix model refereert aan een universeel web van 
procesdraden, dat alle processen in de levende en niet-
levende wereld omvat. Het kent ook de knooppunten waar 
draden zich verdichten tot clusters die in eenzelfde 
richting zich steeds verder verdichten. In het biomatrix 
model wordt dit aangeduid met het begrip ‘teleon’ (figuur 
2). De draden komen samen in het centrale veldvan het 
teleon-cluster. Maar niet alleen komen op deze focusplaats 

draden samen, er ontstaan van daaruit ook weer procesdra-
den die gaan divergeren. 

We zien een grote gelijkenis tussen de metabolische 
organisatie, zoals hiervoor geschetst, en de systeembena-
dering volgens het biomatrix model. Daarom prefereren we 
ook de terminologie van dit model te ‘gebruiken’. We 
maken gebruik van een endo- en exo-veld die samen de 
naam ‘doublet’ heeft. En ook van het begrip centro-veld 
voor het centrale veld (ook wel de ’core‘) van de doublet. In 
dit centro-veld speelt zich de reproductie af. Hier kunnen 
we het DNA projecteren. Binnen dit centroveld heerst het 
stabiele krachtenveld waarmee de procesdraden naar dit 
centrum worden getrokken. Als we dat beseffen wordt ook 
duidelijk hoe belangrijk de stabiliteit van de resonantie-
eigenschappen van dit centro-veld is, voor het afstemmen 
van procesdraden in het systeem ‘cel’. Het is van het 
grootste belang dat de procesdraden positief (dat wil 
zeggen: de coherentie van het organisme bevorderend) met 
elkaar blijven interfereren, op basis van het stabiele 
resonantiepatroon. Negatieve interferenties, bijvoorbeeld 
als gevolg van stress, moet worden vermeden. We komen 
hierop in een volgend artikel op terug. 

Het biomatrix model: van systeemniveau ‘cel’  
naar systeemniveau ‘lichaam’. 

Met de systeemtheoretische benadering van de levenspro-
cessen op het niveau van de cel botsen we tegen een 
belangrijke vraag: is dit levende systeem begrensd? In de 
klassieke systeemtheorie wordt een systeem begrensd en 
daarmee wordt de uitgestrektheid binnen een groter 
systeem bepaald. Voor een cel zou als de begrenzing de 
celmembraan kunnen gelden. Maar hier moeten vraagte-
kens worden geplaatst. Dat blijkt ook uit het onderzoek dat 
zich concentreert op de wereld buiten de membraan. In 
klassiek biologische termen heet dit de ‘extra-cellulaire 
ruimte‘. Echter deze wordt door de cel zelf vorm gegeven 
en daardoor functioneel gehouden voor de cel zelf. De 
naam ’extra-cellulair‘ is daarom een foutieve benaming 
binnen het biomatrix model. Immers, deze ruimte regelt 
mede de processen die aan het begin en het einde van de 
doublet ‘cel’ staan. De conclusie is dat de grenzen van het 
systeem ‘cel’ wazig zijn.

Bovendien onderscheiden we, systeembiologisch gezien, 
een systeemniveau dat boven het systeem ‘cel’ uitgaat. Stel 
dat wij ons in het centro-veld van de doublet ‘cel’ zouden 
verplaatsen en dan met een verrekijker om ons heen 
speuren, dan zouden we duizenden doubletten om ons 
heen ervaren. Zover als we kunnen zien zijn doubletten 
aanwezig die de functionaliteit van even zoveel cellen 
representeren. Al kunnen we vanuit die positie misschien 
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niet eens de grenzen zien, vanuit onze biologische kennis 
weten we dat we nu spreken van het lichaam van een 
organisme.

Het organisme (stel: een mens), is ook weer te beschouwen 
als een doublet met een endo-veld en een exo-veld. Ook 
hier kunnen we procesdraden onderscheiden die zich in 
eenzelfde richting verdichten en lijken samen te komen in 
het centrale veld van het teleon. En ook van hieruit gaan 
procesdraden weer divergeren. De aard van het centro-tele-
on zal in een volgend artikel uitvoerig worden besproken, 
al willen we hier alvast een verband leggen met de bind-
weefselstructuur, die wij in 1984 hebben beschreven als 
drager van het basis-bioregulatiesysteem10,11).

De complexiteit van het biomatrix model  
groeit verder

Met dit beeld sluiten we het eerste traject van de opbouw 
van een biologisch energetisch en tegelijk systeemtheore-
tisch beeld af. Het is duidelijk dat met de doublet die de 
mens vertegenwoordigt, we verder kunnen focussen op een 
teleon-veld dat vanuit de  (externe) omgeving komt. Achter 
dat teleon ontdekken we dan een maatschappij-doublet. 
We ontdekken dan endo-teleons bij de mens, die hun 
oorsprong vinden in de maatschappij-doublet, en vandaar 
uit binnendringen in de mens-doublet. Zo’n endo-teleon is 
bijvoorbeeld de teleon van de voedselproductie binnen een 
maatschappij.

De biomatrix van doublets en teleons moet daarom een 
nog meer complexe gedaante krijgen, want dan kunnen we 
ook de (stress vanuit de) buitenwereld een plaats geven. 
Daartoe moeten we de matrix multi-dimensionaal maken. 
Figuur 3 illustreert hoe de doublets aan elkaar worden 
gekoppeld.

In het vorige artikel over PASS hebben we het onderscheid 
gemaakt tussen het bereik van de natuur en het sociale 
bereik. Het bereik van de natuur heeft betrekking op de 
gehele natuur, met uitzondering van de mens en wat hij 
gemaakt en ingesteld heeft. Het sociale bereik heeft 
betrekking op de menselijke wezens en zijn producten, die 
weer verder kunnen worden onderscheiden in culturele, 
technologische, economische en politieke bereiken. In een 
volgend artikel zal worden besproken hoe in het biomatrix 
model ook deze aspecten worden ingepast.

Samenvattend, juist door dat complexe biomatrixconcept 
ontstaat dan het inzicht in de systeembiologische benade-
ring van stress met betrekking tot het wezen van vitaliteit.  
n

Figuur 3. De ideale multi-dimensionale projectie van het ‘stromen’ van 
mEI in de matrix.
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Samenvatting
Systeembiologische benadering op weg naar de 
Personalized Accumulated Stress Structure (pass)
Dit artikel bespreekt de ontwikkeling van een nieuwe 
model van stress en vitaliteit vanuit systeemtheoretisch 
en systeembiologisch perspectief. Het model wordt 
eerst gebaseerd op recente moleculaire en celbiologi-
sche ontwikkelingen op het gebied van metabole 
processen, met name de overall organisatie en georden-
de dynamiek, als ook de tijd- en ruimteaspecten van 
moleculaire energieopslag. Een belangrijke plaats wordt 
ingenomen door de relatie tussen de complexiteit en de 
stabiliteit van metabole processen. Met name het 
ultra-stabiele dna is cruciaal voor de dynamiek van de 
levende cel. Dit ultra-stabiele dna is zowel het einddoel 
van, als het vertrekpunt voor een groeiende moleculaire 
complexiteit. De dynamiek van opbouw is gekenmerkt 
door een coherent metabolisme dat middels positieve 
interferentie de massa (op basis van het bestaande 
resonantiepatroon) uitbreidt. Voor het systeembiologi-
sche model wordt voortgebouwd op het bestaande 
biomatrix model. Uitgaande van de moleculaire en 
celbiologische basis wordt het model voor de hogere 
niveaus van organisatie ontwikkeld, om zo de biologi-
sche, toxicologische, psychologische en sociale oorza-
ken van stress en biologische veroudering te verklaren. 

Summary
System-biological approach towards a Personalized 
Accumulated Stress Structure (pass)
The article discusses the development of a new model of 
stress and vitality from a system-theoretical and 
system-biological perspective. The model is firstly 
based on recent molecular and cell biological develop-
ments in the field of metabolism and metabolic proces-
ses, including its overall organization and ordered 
dynamics as well as the time/space aspects of molecular 
energy storage. The relationship between the complexi-
ty of metabolic processes and the stability of their 
associated structures is important. In particular the 
crucial role of the ultra-stabile nuclear dna for the 
dynamics of the living cell is discussed. Dna is the 
ultimate goal as well as the point departure for the 
growing complexity of the molecular mass of the cell. 
The dynamics of this growth is characterized by the 
coherence in metabolism which extends – by positive 
interference – the molecular mass utilizing the existing 
resonance pattern. The system-biological model is an 
extension of the biomatrix model. Beginning at the 
molecular and cell biological level, this system-biologi-
cal model is enlarged towards higher levels of complexi-
ty and organization in order to explain the biological, 
toxicological, psychological and social causes of stress 
and biological aging. 

Key words: aging, biomatrix, dna, energy storage, 
metabolism, stress, system-biology, system theory, 
vitality. 
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In deze aflevering van de rubriek Internationale 
Ontwikkelingen staat het thema ‘Bioveld’ (Biofield) centraal.

Mary Jo Kreitzer en Rob Saper, editorial: Exploring 
the Biofield, Global advances in Health and 
Medicine, 2015-4, p3-4

De auteurs leggen in hun editorial uit waarom zij een 
speciaal nummer wijden aan de verkenning van de 
wetenschappelijke fundering van het begrip ‘Bioveld’. Zij 
kennen veel betekenis toe aan wetenschappelijk onderzoek 
dat de claims op dit gebied kan onderbouwen en stellen 
vast dat tot nu toe deze onderbouwing slechts gebrekkig 
was. Het is daarom nuttig dat experts op dit gebied hun 
licht laten schijnen op de wetenschappelijke en 
onderzoeks-kant van het Bioveld-concept. Het gaat hierbij 
om een breed bereik van helingspraktijken, veelal onder de 
noemer van energetische geneeskunde of bio-energetische 
therapie. Daarbij kan worden gedacht aan Reiki, therapeutic 
touch en chi gong. Een en ander veronderstelt een soort 
‘bioveld’ als multidisciplinair concept inzake biologische 
regulatie- en informatiestromen tussen systemen. 

Roel van Wijk en Cor Aakster

Internationale ontwikkelingen
Het bioveld

Sommigen (Gronowicz et al) begrijpen hieronder “niet-
invasieve, therapeut-gebaseerde handelingen die expliciet 
zijn gebaseerd op het bioveld van zowel de arts of 
therapeut als op die van de patiënt/cliënt, met als gevolg 
een helende reactie in de laatste”. Maar dit voegt nog niet 
veel toe aan ons begrip van het onderliggende proces of 
mechanisme. Dus pleiten Gronowicz et al voor grotere en 
meer rigoureuze interdisciplinaire trials. 
Toch is dit soort krachten – de overdracht van energie – 
niet onbekend uit ons dagelijks leven, zo vervolgen de 
editors. Zij noemen als voorbeelden de fotosynthese, 
voedsel als algemene energieproducent, de elektrische 
stromen bij hart- en hersenfuncties, elektrische stimulatie 
van water en weefsel, stralingstherapie bij 
kankerpatiënten, diepe hersenstimulatie etcetera.  
 
Materie, energie en informatie 
Meer subtiel komen we op het gebied van ‘compassionate 
care’, die in belangrijke mate is afgestemd op de indivi-
duele menselijke behoefte, alsook op het verschijnsel van 
‘gedachten lezen’, de groeiende liefde tussen twee mensen, 
het zich verbonden kunnen voelen met mensen in een 
groepssessie bij meditatie of spirituele ervaringen in de 
ontmoeting met het Heilige. Begrip van dit soort zaken 
vereist de inzet van disciplines als bijvoorbeeld de sociale 
psychologie, neurowetenschappen en de psychoneuroim-
munologie. Het gaat dan specifiek om ‘energy healing 
modalities’. En om informatie, zo voegen wij toe, indachtig 
het feit dat systemen en hun omgevingen vrijwel steeds 
drie zaken uitwisselen: materie, energie en informatie. De 
achterliggende mechanismen van het voorgaande moeten 
grotendeels nog worden ‘uitgevonden’. Het zal echter niet 
de eerste keer zijn dat de ontwikkeling van een theorie of 
visie pas (veel) later wordt gevolgd door onderbouwend 
wetenschappelijk onderzoek.
Vooralsnog kunnen we echter het bioveld-concept zien als 
een unificerend concept voor een breed bereik van fysieke, 
emotionele, sociale en spirituele krachten en factoren die 
alle bijdragen aan gezondheid en welbevinden (van de 
individuele persoon). Het onderhavige themanummer zal 
hopelijk de noodzakelijke “discourse” en 
onderzoeksprojecten in gang zetten en versterken, zo 
besluiten de editors. 

W E T E n S C H A P
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Shamini Jain, John Ives, Wayne Jonas, Richard 
Hammerschlag, David Muehsam, Cassandra 
Vieten, Daniel Vicario, Deepak Chopra, Rauni 
Pritten King, Erminia Guarneri: Biofield Science and 
Healing: an emerging frontier in medicine. Global 
Advances in Health and Medicine, 2015.4 pp 5-7. 

Evenals in de redactionele introductie lezen we ook in deze 
korte bijdrage een warm pleidooi voor acceptatie van en 
onderzoek naar het bioveld-concept. Dit pleidooi wordt 
vooraf gegaan door een kritische beschouwing inzake 
enerzijds een reusachtige ontplooiing van ‘de wetenschap’, 
en anderzijds het groeiende probleem van chronische 
ziekten als diabetes, hart- en vaatlijden, kanker en een 
veelheid van psychische aandoeningen. Een belangrijk 
wapen in de bestrijding van deze moderne plagen is 
gelegen in het bevorderen van de eigen helende capaciteit 
van betrokkenen. Dit blijkt een goede brug te zijn naar de 
bespreking van het bioveld-concept. Er is op dit gebied 
sprake van een langjarige inzet van een beperkt aantal 
onderzoekers en practici. Ondanks deze inzet bleef de 
vertaling naar werkzame interventies in de patiëntenzorg 
beperkt. Hier is een multidisciplinaire integratie van 
perspectieven noodzakelijk wat betreft mechanismen voor 
heling en gezondheidshandhaving. Een dergelijke 
integratie blijkt echter moeilijk te verenigen met de 
gangbare academische tradities. Er kan anderzijds worden 
vastgesteld dat belangrijke wetenschappelijke doorbraken 
vaak tot stand kwamen wanneer onderzoekers buiten de 
grenzen van het eigen vakgebied traden. 
Daarbij is het wat betreft het bioveld van belang dat het 
hier niet zozeer gaat om fenomenen binnen een levend 
organisme maar om subtiele interacties tussen deze 
systemen. Het gaat om grotere holistische netwerken. Het 
bioveld laat zich dan als volgt omschrijven: het is een veld 
van energie en informatie dat de homeodynamische regulatie 
weerspiegelt, regelt en stuurt van een levend systeem, en dat als 
zodanig invloed uitoefent op, maar omgekeerd ook wordt 
beïnvloed door, het bewustzijn. Dit concept, als unificerend 
geheel, verkeert nog in de natale fase. Het is noodzakelijk 
om dit gebied verder te ontwikkelen en om daarvoor 
fondsen beschikbaar te stellen. De auteurs wijzen daarbij 
nog op het volgende: ten eerste ligt aan dit concept een 
traditie van duizenden jaren ten grondslag en liggen de 
betreffende fenomenen wereldwijd aan de basis van veel 
vormen van medische interventie en de zelf-
helingspraktijk. Ten tweede verwijzen zij naar “increasing 
evidence” inzake wat betreft de toepassing ervan bij 
moeilijk behandelbare klinische populaties, zonder 
aanwijsbaar schadelijk effect. Ten derde suggereert de 
recente voortgang op het gebied van 
bioelektromagnetisme dat beïnvloeding van 
elektromagnetische aspecten van het bioveld (zeer zwakke 
energieën dus) in aanzienlijke mate kan bijdragen aan 

gezondheidsprocessen. De toepassing van bioelektro-
magnetisme in de psychiatrie en neurodegeneratieve 
aandoeningen kent bijvoorbeeld een snelle groei. De 
farmaceutische industrie toont ook in toenemende mate 
interesse in dit gebied. Ook voor het grotere publiek 
komen allerlei apparaten steeds meer in directe zin 
beschikbaar. Desondanks bleek het noodzakelijk dat 
organisaties op dit gebied sponsorgelden beschikbaar 
stelden voor een interdisciplinaire studie bijeenkomst 
onder de titel Biofield Science and Healing (Californië 2014). 
De deelnemers waren afkomstig uit een veelheid van 
disciplines: “biophysics, physics, biology, clinical psychology, 
psychoneuroimmunology, psychoneuroendocrinology, 
neurosciences, engineering and medicine”, aangevuld met 
vooraanstaande artsen/therapeuten in de bioveld-praktijk. 
De presentaties op deze studieconferentie zijn te vinden in 
het onderhavige themanummer van Global Advances. 

Shamini Jain, Jennifer Daubenmier, David 
Muehsam, Lopsang Rapgay, Deepak Chpra: Indo-
Tibetan philosophical and medical systems: 
perspectives on the biofield. Global Advances in 
Health and Medicine, 2015.4 pp 16-24.

Gesteld wordt dat de uitgangspunten en praktijken van 
enkele oude (Aziatische) filosofieën en medische systemen 
vele huidige bioveld-concepten weerspiegelen en kunnen 
helpen bij een dieper begrip alsook de verdere ontwikke-
ling van deze concepten. De Westerse geneeskunde heeft 
zijn onderzoek en ontwikkeling vooral gericht op waar-
neembare verschijnselen in het fysieke domein, terwijl de 
Aziatische systemen verfijnde meditatie methoden en 
technieken hebben ontwikkeld om intern verkenningen te 
verrichten inzake de aard van ervaringen (inclusief het 
bewustzijn daarvan), het lichaam, de gezondheid en 
heling. Dit laatste heeft geleid tot vele technieken voor het 
bevorderen van gezondheid en spirituele groei. Men 
verwacht echter veel van een combinatie van bedoelde 
eerste-persoon observaties met de derde persoons modern 
medische research. De auteurs richten zich met name op 
drie Indiase systemen: Vedisch, Jain en Tibetaans. Zij 
concluderen dat alle drie de tradities spreken van “subtle 
body concepts” en subtiele centra voor de regulatie van 
energiestromen ten behoeve van lichaam en geest. Ook 
worden subtiele energiebanen onderscheiden ter handha-
ving van fysieke, emotionele, spirituele en mentale 
functies. En ook kent men subtiele energieën die worden 
ingezet bij spirituele praktijken (bijvoorbeeld meditatie en 
yoga) ter bevordering van de mentale, emotionele, fysieke 
en spirituele gezondheid en ontwikkeling. 
Gezondheid wordt in dit kader gezien als de dynamische 
balans die resulteert uit de spirituele, mentale, emotionele, 
fysieke, intermenselijke en omgevingsvoorwaarden van de 

W E T E n S C H A P
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persoon. Als primaire motiverende krachten worden de 
vijf elementen gezien, terug te brengen tot drie basale 
energiepatronen, de drie dosha’s die in wisselende combi-
natie het grondpatroon van de mens en diens (basis)
gezondheid bepalen. De medische benadering is hier in 
zowel diagnostische als in therapeutische zin super-
geïndividualiseerd. 
Gebleken is dat hiermee kennelijk goede resultaten zijn te 
behalen bij de behandeling van bijvoorbeeld diabetes, 
reumatoïde artritis, coronaire hartaandoeningen, vaat-
obstructies etcetera, die als het gevolg worden gezien van 
een dysbalans in de energiestromen. Healing duidt dan op 
het proces van het weer in balans brengen van de 
energiestromen; hierbij kunnen morele oordelen over 
onwetendheid, excessieve aversies etcetera. een rol spelen, 
maar deze lijken niet de essentie uit te maken van de eerder 
beschreven energievelden en energiestromen. Wel is in het 
algemeen van belang dat het bewustzijn van de zieke wordt 
bevrijd van conditioneringen, bijvoorbeeld met behulp 
van ademhalingsoefeningen of -instructies of hogere 
vormen van yoga/meditatie.

Hoofdpunten
De hoofdpunten van deze denk- en handelingssystemen 
worden door de auteurs als volgt samengevat:
1. Er bestaat een basaal niet-duaal bewustzijn dat 

ongevoelig is voor conditionering.
2. Alle fenomenen bestaan uit elementaire energieën 

variërend van grof tot subtiel, die externe 
verschijnselen, het fysieke lichaam, het subtiele lichaam 
en het bewustzijn aan elkaar verbinden.

3. In interactie met de omgeving ontstaan psychologische 
reacties en beïnvloedingen van de subtiele 
energiestromen die op hun beurt het psychologische en 
fysiologische functioneren reguleren (bioveld in engere 
zin).  

4. Het samenspel tussen de psychologische patronen met 
de elementen (drie doshja’s) bepalen de individuele 
constitutie, dus ook de fysieke en mentale gezondheid 
(vrije of verstoorde energiestromen).

5. Specifieke praktijken zoals meditatie, yoga en andere 
kunnen het helingsproces vergemakkelijken via 
beïnvloeding van de bewustzijnstoestand en het 
subtiele lichaam van de arts/therapeut.

Het wordt noodzakelijk geacht dat deze gedachten c.q. 
energiestromen worden gekoppeld aan modern medische 
bio-markers, genetische profilering, metabolomics en 
apoptose regulatie. Daarbij dienen (tevens) langere 
termijneffecten in aanmerking te worden genomen van de 
gezondheidseffecten van whole system-benaderingen. Er 
dient in dit licht een herwaardering te komen van ‘eerste 
persoons’-ervaringen. Een nieuwe opening biedt wellicht 

de studie van biofotoon-emissie in relatie tot de besproken 
bioveld-beïnvloedingen.  
Verder lijkt een nauwere samenspraak gewenst tussen 
beoefenaren van Aziatische gezondheidssystemen en 
Westerse spirituele practici. Het uiteindelijke doel moet 
zijn dat de (mondiale) geneeskunde leert het zelf-genezen-
de potentieel in de mens beter te benutten.

Commentaar: met de in de laatste zin geformuleerde 
aanbeveling kunnen wij geheel meegaan, maar naar onze 
mening moet daarbij vooralsnog het accent liggen op het 
identificeren van de basale mechanismen en media die de 
feitelijke vertaling leveren van ‘filosofie’ naar evalueerbaar 
gezondheidsherstel en heling bij de ander. Dit los van het 
feit dat volgens ons het daadwerkelijke 
gezondheidbevorderende effect van de besproken 
geneeswijzen buiten kijf staat. In dat geval moet dus 
sprake zijn van enige vorm van overdracht (subtiele 
energie, informatie?) in het kader van het bioveld. Maar het 
bewijs daarvoor is zeker nog niet volledig geleverd. Zie 
echter ook Hammerschlag et al, hieronder. 

Richard Hammerschlag, Michael Levin, Rollin 
McCraty, Namuun Bat, John A Ives, Susan K. 
Lutgendorf en James L. Oschman: Biofield 
Physiology: A framewok for an emerging discipline, 
Global Advances in Health and Medicine 2015-4 
pp35-41. 

Deze auteurs hanteren de term ‘bioveld-fysiologie’. Het is 
een overkoepelend begrip waarmee ze de ruimtelijk 
verdeelde velden van elektromagnetische, biofotonische of 
andere aard wensen te beschrijven die levende organismen 
produceren en waarmee ze reageren om hun organisatie en 
zelfregulerend vermogen op alle systeemniveaus (van de 
cel tot gehele organisme) te integreren. 
Het wetenschappelijk raamwerk voor deze biovelden en 
hun functionaliteit moet worden geleverd door de 
fysiologie, celbiologie en biofysica. De veronderstelling is 
dat biovelden kunnen worden beschouwd als 
regulatiesystemen die de fysiologie beïnvloeden op een 
manier die complementair is aan de meer vertrouwde 
mechanismen met een moleculaire basis. De auteurs zien 
voorbeelden van klinisch relevante biovelden in de 
elektrische en magnetische velden die gegenereerd worden 
door een verzameling samenhangende hartcellen of 
neuronen en dan gedetecteerd kunnen worden via een 
elektrocardiogram (ECG) of magnetocardiogram (MCG), 
respectievelijk een elektro-encefalogram (EEG) of magne-
to-encefalogram (MEG). 
De auteurs leggen de nadruk op velden die door het 
levende systeem zelf worden gegenereerd, maar geven ook 
aan dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat fysiologische 
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regulatiesystemen kunnen worden beïnvloed door en zelfs 
gesynchroniseerd met velden die in de omgeving ontstaan. 
Daarbij noemen zij de velden van geomagnetische aard of 
die van de zon afkomstig zijn. Ze wijzen er ook op dat 
verstoringen in deze velden leiden tot negatieve effecten op 
gezondheid en gedrag. Aan de andere kant zijn er ook 
aanwijzingen dat de toepassing van externe kunstmatige 
elektrische en magnetische velden van therapeutische 
waarde kunnen zijn. Zo concludeert een Cochrane review 
dat een therapie met pulserende elektromagnetische 
velden enig nut heeft in het herstel van bepaalde botbreu-
ken. 
In hun artikel benadrukken de auteurs dat zowel elektri-
sche en magnetische velden als ook endogene licht-
(fotonen)velden van het levende systeem onderdeel zijn 
van de normale fysiologie. De logische vraag is dan of deze 
endogene verschijnselen moeten worden gezien als 
epifenomenen van metabole gebeurtenissen of dat ze 
onbegrepen biologische signaalsystemen vormen. De 
auteurs beschrijven in dat verband bekende en veronder-
stelde biovelden en geven aan hoe ze worden gegenereerd 
en welke fysiologische systemen er door worden beïnvloed. 

Ze beschouwen tevens de receptorsystemen die in staat 
zijn om biovelden en omgevingsvelden te detecteren, te 
integreren en reacties op gang te brengen. De auteurs 
besluiten met het identificeren van gebieden van toekom-
stig onderzoek dat gericht is op het ophelderen van de 
vorm en de functie van biovelden. Ze stellen dat er vol-
doende bewijs is gegenereerd om de bioveldfysiologie te 
beschouwen als een levensvatbare wetenschappelijke disci-
pline, al is die nog wel in een stadium van ontwikkeling. 
Maar wel een discipline die het huidige biomedische model 
van gezondheid en ziekte kan uitbreiden. 

Commentaar: Met de laatste stelling van de auteurs zijn wij 
het geheel eens. Wat ons wel verbaast, is dat de auteurs een 
kunstmatige scheiding blijven maken tussen de wereld van 
de moleculaire ‘materie’ en de wereld van de ‘energie’. Naar 
onze mening wordt de bioveldfysiologie vanzelf een 
wetenschappelijke discipline als de conventionele weten-
schap, ook in haar onderwijs, minder eenzijdig de nadruk 
legt op de (materiele) ‘laag’ van de fysiologie, maar ook de 
niet-materiële krachten achter de materie (informatie en 
energie) meer betrekt in haar onderzoek en modellen.  n

Kritiek moet, als regen, zacht genoeg zijn 
om de groei van een mens te voeden 

zonderzijn wortels te vernietigen.
FRANK A. CLARK
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Plantaardige hulp bij prikkelbare blaas?
Laboratoriumstudie laat effecten zien

Frequente aandrang en incontinentie zijn twee symptomen 
die onder het begrip ‘prikkelbare blaas’ (tegenwoordig 
liever ‘overactieve blaas’) worden samengevat. 
Overactiviteit en disfunctie van de blaasspier maken deel 
uit van het probleem, maar er is nog geen volledige 
verklaring voor de eigenlijke oorzaak van het syndroom 
van een prikkelbare blaas. De behandeling is daarom 
symptomatisch. Op grond van de mogelijke bijwerkingen 
van de reguliere medicatie worden in toenemende mate 
plantaardige extracten op hun therapeutisch nut onder-
zocht.

In laboratoriumonderzoek werden gedeeltes van de 
blaasspier van varkens onderzocht.1) Door de aanleg van 
een elektrisch veld werden de spierdelen gecontraheerd. 
Deze contractie kon met oxybutynine (een regulier, kramp 
opheffend middel) en met een kalanchoë-extract 
(Kalanchoe pinnata), afhankelijk van de dosis, worden 
tegengegaan. De bereikteresultaten schommelden tussen 
95% (oxybutynin) en 70% (kalanchoë-extract) bij het 
voorkómen van kramp. Bij het opheffen van de kramp was 
oxybutinine eveneens beter (60%) dan het kalanchoë-
extract (20%).

Bespreking
De resultaten van deze studie laten een duidelijk effect van 
het kalanchoë-extract zien, dat echter geringer is dan het 
effect van het reguliere standaardmiddel. Het onderzoeks-
design schijnt echter solide data op te leveren en de tests 
zouden met andere plantaardige extracten of geïsoleerde 
stoffen uit het kalanchoë-extract herhaald moeten worden. 
De beschrijving van het onderzoek is gedeeltelijk wat 
onduidelijk en er ontbreekt helaas een echte tegencontrole.

Literatuur
1. Schuler V, Suter K, Fürer K, Eberli D, Horst M, Betschart C, Brenneisen 

R, Hamburger M, Mennet M, Schnelle M, Simões-Wüst AP, von 
Mandach U. Bryophyllum pinnatum inhibits detrusor contractility in 
porcine bladder strips--a pharmacological study towards a new treatment 
option of overactive bladder. Phytomedicine. 2012 Jul 15;19(10):947-51. 

Carstens Stichting bespreekt nieuw onderzoek
De Carstens Stichting ter bevordering van de complementaire geneeskunde beschikt over de grootste literatuurdatabank van Europa  

(www.carstens-stiftung.de). Een speciale rubriek in de nieuwsbrief van de Stichting bevat korte, kritische besprekingen van recent 

verschenen onderzoek. Voor deze TIG rubriek worden enkele van deze besprekingen uitgelicht (vertaling: Elly Best).

Als plassen pijn doet
Lactobacillen tegen terugkerende urineweginfecties

Door de hormoonverandering in de menopauze verandert 
de vaginale flora van de vrouw. Zo neemt onder andere het 
aantal melkzuurbacteriën (lactobacillen) af, zodat de 
enterobacteriën (bijvoorbeeld Escherichia coli) in aantal 
toenemen. Dit is de oorzaak van een groot aantal urine-
weginfecties, dus ook van blaasontstekingen. Deze 
ontstekingen worden vaak chronisch en komen steeds 
weer terug. Volgens de standaardtherapie worden er 
antibiotica gegeven. Een actuele studie1) onderzoekt of je 
met het innemen van lactobacillen een gelijksoortige 
werking kan bereiken.

In de dubbelblinde studie werden 252 postmenopauzale 
vrouwen opgenomen. Voorwaarde: ze hadden volgens 
eigen zeggen in het voorafgaande jaar minstens drie keer 
een infectie van de urinewegen gehad. Aansluitend werden 
de proef- 
personen in twee groepen gerandomiseerd. 127 vrouwen 
kregen ter preventie van terugkerende infecties een 
antibioticum (eenmaal daags 480 mg Trimethoprim-
sulfamethoxazol), de andere 125 vrouwen namen tweemaal 
daags capsules met 109 kolonievormende melkzuurbacte-
riën (Lactobacillus rhamnosus GR-1 en Lactobacillus 
reuteri RC-14) in. Deze preventieve maatregelen golden 
voor beide groepen gedurende een periode van twaalf 
maanden.

Na twaalf maanden had 69,3% van de patiëntes uit de 
antibiotica- groep tenminste één terugkerende infectie 
vergeleken met 79% uit de Lactobacillusgroep, waarbij de 
eerste gemiddeld na 6 respectievelijk 3 maanden optrad. In 
totaal keerden er in de antibiotica-groep gemiddeld 2,9 
infecties terug en in de Lactobacillusgroep 3,3, wat met een 
afwijking van 13,8% overeenkomt. Daarmee hebben de 
melkzuurbacteriën het ten opzichte van de antibiotica 
afgelegd, wat het voorkomen van de terugkeer van de 
urineweginfecties betreft.

Bespreking
De wetenschappers hadden een afwijking in het optreden 
van de terugkeer van de infecties vastgelegd tot een grens 
van maximaal 10% tot waaraan ze beide preventieve 
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maatregelen als gelijkwaardig zouden hebben beschouwd. 
Met 13,8% ligt de gevonden afwijking iets daarboven.

Wel had het innemen van antibiotica bijwerkingen. Al na 
een maand leidde dit tot een stijging van de resistentie van 
E. coli van oorspronkelijk 20 -40% tot 80 -95%. Deze 
antibioticaresistentie verminderde pas drie maanden na 
het einde van de therapie. Bij de Lactobacillus-therapie kon 
daarentegen het ontstaan van een resistentie niet vastge-
steld worden.

Een alternatief voor de behandeling van terugkerende 
urineweginfecties bestaat volgens een oudere studie2) uit 
een combinatie van Oost-Indische kers en mierikswortel: 
een adequaat preparaat werd gedurende maximaal 90 
dagen toegepast en vergeleken met een placebo. Het laatste 
controle-onderzoek vond na 180 dagen plaats. Resultaat: In 
de geneesmiddelengroep kwam het gedurende de hele 
periode waarin de studie plaatsvond gemiddeld tot een 
terugkeer van 0,43%, in de placebogroep tot 0,77 – dit 
verschil is statistisch significant.

Literatuur
Interessante links 
1. Marielle A. J. Beerepoot et al., Lactobacilli vs Antibiotics to Prevent 

Urinary Tract Infections: A Randomized, Double-blind, Noninferiority Trial 
in Postmenopausal Women, Arch Intern Med. 2012;172(9):704-712. 
doi:10.1001/archinternmed.2012.77 > Abstract 

2. Albrecht U, Goos KH, Schneider B. A randomised, double-blind, placebo- 
controlled trial of a herbal medicinal product containing Tropaeoli majoris 
herba (Nasturtium) and Armoraciae rusticanae radix (Horseradish) for the 
prophylactic treatment of patients with chronically recurrent lower urinary 
tract infections. Curr Med Res Opin. 2007 Oct;23(10):2415-22 

Top 10. Wat te doen bij vatbaarheid voor infecties? 
Tips om het immuunsysteem te versterken

De klassieke middelen: Echinacea en Kaapse Pelargonium
In een kleine studie1) bleek een extract uit de wortels van de 
Echinacea angustifolia werkzaam bij het verlichten van de 
symptomen die met een infectie met influenza of para-
influenza gepaard gaan. Vooral in combinatie met de 
betreffende griepprik was het extract effectiever dan alleen 
de inenting. De resultaten doen vermoeden, dat Echinacea 
het immunoglobine (antilichamen)-niveau positief 
beïnvloedt en daardoor het immuunsysteem versterkt.
De Kaapse Pelargonium bleek daarentegen werkzaam ter 
verlichting van astma- aanvallen2) en bronchitissympto-
men3). Vooral de hoestprikkel werd bij de proefpersonen 
volgens beide studies minder.

Andere probate middelen: Oost-Indische kers, mierikswortel en 
gember
Acute sinusitis, bronchitis of blaasontsteking – bij deze 
infecties worden gewoonlijk antibiotica voorgeschreven. 
Maar er is een alternatief: Goos et al. lieten in twee stu-
dies4,5) zien dat de behandeling met een geneesmiddel van 
Oost-Indische kers en mierikswortel niet onderdoet voor 
de standaardtherapie – in zoverre zou je van ‘natuurlijk 
antibioticum’ kunnen spreken. Om het risico op een 
ontsteking al op voorhand te verminderen, of bij begin-
nende infecties, komt bovendien de gemberwortel in 
aanmerking. De verwarmende, stimulerende werking van 
gemberwortel is bekend, de ontstekingsremmende 
werking is onderzocht6). 

De exoot: rode ginseng
In een laboratoriumproef met menselijke longcellen en 
muizen bleek een extract van rode ginseng een potent 
middel tegen influenza-A -virussen7,8). Zowel bij de cel- als 
ook bij de dierproef remde het plantenextract ontstekings-
processen en activeerde het de afweerfunctie van het 
immuunsysteem. Bovendien vertraagde de ginseng de 
vermeerdering van de griepvirussen in de cellen. De 
wetenschappers concludeerden hieruit dat de rode ginseng 
niet alleen het potentieel heeft een reeds bestaande 
griepinfectie te bestrijden maar ook om die te voorkomen. 
Met het oog op snel muterende influenzavirussen en het 
feit dat het steeds lastiger wordt om de juiste inentingen 
samen te stellen, zou dit een alternatief zijn. De voorlopige 
resultaten van de proef bevestigen de eeuwenlange 
toepassing van de ginseng wortel in de Aziatische genees-
kunde – een onderzoek op mensen ontbreekt echter nog.

… en hoe zit het met thee?
Het kopje thee behoort bij een verkoudheid tot de huis-
middeltjes. Maar is dat gerechtvaardigd? Aan welke 
soorten moet je de voorkeur geven? In een kleine studie9) 
werd onderzocht welke uitwerking het regelmatig drinken 
van groene thee heeft over een tijdsduur van zeven dagen. 
Daarbij werd een versterkend effect op enzymen gevonden, 
die voor de reparatie van het DNA verantwoordelijk zijn. 
Wie de smaak niet erg lekker vindt, kan gerust zijn: zelfs 
een enkel kopje zou een positief effect kunnen hebben. Als 
alternatief voor de groene thee is er een Citrusextract.10)

Wie een veganistische fase inlast en zich voedt met vers 
fruit en verse groente, peulvruchten, noten en granen, 
verlaagt het risico op ontstekingen12). In het bijzonder is 
daarbij de Aronia bes aan te raden.13) Oudere mensen 
zouden vooral ook op de hoeveelheid zink moeten letten14). 
Het innemen van multivitaminepreparaten en voedings-
supplementen met mineralen kan op grond van de nog 
tegenstrijdige studies echter niet zonder meer worden 
aanbevolen15).
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Probiotica
De darm is met een totaal oppervlak van twee tennisvelden 
niet alleen het grootste contactvlak met de buitenwereld, 
maar ook een belangrijke invloedsfactor op het immuun-
systeem. Een gezonde darmflora is de voorwaarde voor een 
sterk weerstandvermogen. Daarom is het zaak de darmwer-
king te ondersteunen. Een manier is het slikken van 
probiotica16), zoals bijvoorbeeld Lactobacillus casei  
(L. casei)17), die in yoghurt zit.

Alleen maar gebakken lucht?
Verkoudheden worden traditioneel met warmte bestreden. 
De één zweert bij het goeie oude stoombad, de ander bij de 
sauna. Met een door de Carstens-Stiftung ondersteunde, 
ietwat ongewone studie werd deze kwestie tegen het licht 
gehouden. De verkouden proefpersonen zaten geheel in 
winterkleding op drie achtereenvolgende dagen telkens 
drie minuten in een sauna met een temperatuur van 90 ̊C. 
Via een masker ademden ze daarbij lucht in, waarbij twee 
groepen gevormd werden. Eén groep inhaleerde de hete 
saunalucht, de andere groep lucht van buiten de sauna op 
kamertemperatuur. Aansluitend moesten de deelnemers 
op een schaal beoordelen hoe zich de symptomen ontwik-
keld hadden.
Daarbij was geen significant verschil tussen de groepen te 
zien. Nu mag weliswaar het warme gevoel in een sauna 
invloed hebben op de verkoudheidssymptomen – maar het 
inhaleren van hete lucht in elk geval niet18,19).

Begietingen volgens Kneipp
Bij de begietingen volgens Kneipp worden volgens een 
bepaald schema de armen en het hele bovenlichaam met 
koud water begoten20). Deze methode moet, regelmatig 
toegepast, hardend en versterkend werken. Inderdaad 
kwam een kleine studie21) tot het resultaat dat deze vorm 
van ‘Kneippen’ een positieve invloed op het organisme kan 
hebben. Zo nam de frequentie van de infecties van de aan 
bronchitis lijdende patiënten af en werd de subjectieve 
gezondheidstoestand positief beoordeeld. Resultaten die 
een dissertatie over de invloed van seriële prikkelingen met 
koud water op de longfunctie, het weerstandsvermogen en 
het subjectieve welbevinden bij gezonde proefpersonen 
onlangs bevestigde22).

Mind-body-geneeskunde, of: Vat het op met humor
Mind-body-geneeskunde, een combinatie van Tai Chi, Qi 
Gong, meditatie, yoga en ontspannende- evenals een vorm 
van leefstijlgeneeskunde (Duits: Ordnungstherapie) heeft 
volgens een recente meta-analyse23) slechts een gering 
effect op het immuunsysteem. Wel zijn er aanwijzingen, 
dat de mind-body-interventies het lichaam gevoeliger 
maken voor vaccins, zodat deze beter kunnen werken. 
Interessant is een overzicht, dat over de invloed van humor 

en lachen op de gezondheidstoestand gaat24). Daardoor 
zouden mensen die situaties gemakkelijker met humor 
opvatten en vaak ook eens de lachspieren laten werken, 
beter tegen infecties beschermd kunnen zijn dan al te 
ernstige proefpersonen. Maar deze aanpak staat nog in de 
kinderschoenen en er zijn meer studies nodig, om nauw-
keuriger uitspraken te kunnen doen.

Sport
Of je elke verkoudheid meepikt, of gezegend bent met een 
lichaamseigen afweersysteem dat ziekteverwekkers 
moedig elimineert: je genetisch aanleg is medebepalend 
voor je vatbaarheid voor infecties. Maar genen zijn niet de 
enige factor: ook met sport kun je je immuunsysteem de 
helpende hand bieden. Een regelmatig trainingsprogram-
ma dat onder andere bestaat uit rekoefeningen (tien 
minuten voor de warming up) en hardlopen (veertig 
minuten), driemaal per week over een periode van tien 
maanden, verbetert al de bloedwaarden25). Wie langzamer 
wil beginnen, kan het met wandelingen in de buitenlucht 
proberen. Mooi bijkomend effect: na voldoende beweging 
slaap je in de regel goed en een verkwikkende slaap helpt 
het lichaam weer om sterker te worden en te herstellen.  n
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Ziekten en aandoeningen die – volgens de who - 
met acupunctuur behandeld kunnen worden

Ziekten en aandoeningen waarvoor de behandeling met 
acupunctuur onderzocht is met controlled clinical trials 
(RCT’s) die in de recente literatuur zijn beschreven, kunnen 
in vier categorieën worden ingedeeld, zoals hieronder 
wordt getoond.

who (Wereld Gezondheidsorganisatie): 
meer dan honderd aandoeningen 
die te behandelen zijn met acupunctuur

1. Ziekten, symptomen of toestanden waarvoor acupunc-
tuur een via rct’s bewezen effectieve behandeling is:

l Allergische rhinitis, inclusie hooikoorts
l Bijwerkingen bij radiotherapie en/of chemotherapie
l CvA
l Depressie (inclusief depressieve neurose en depressie na 

een CvA
l Dysenterie, acute bacteriële
l Dysmenorroe, primaire
l Galkoliek
l Gezichtspijn (inclusief craniomandibulaire aandoenin-

gen)
l Hoofdpijn
l Hypertensie, essentiële
l Hypotensie, primaire
l Ischiaspijn
l Kniepijn
l Leukopenie
l Ligging, foetus, correctie verkeerde
l Maagpijn, acute (bij een maagzweer, acute en chroni-

sche gastritis en maagspasme)
l Misselijkheid en overgeven
l Nekpijn
l Niersteenkoliek
l Ochtendmisselijkheid
l Periartritis van de schouder
l Postoperatieve pijn
l Pijn bij tandheelkunde (inclusie tandpijn en temporo-

mandibulaire dysfunctie)
l Reumatoïde artritis
l Rugpijn, lage
l Tenniselleboog
l Verstuiking
l Weeën stimulerend

2. Ziekten, symptomen of toestanden waarvoor het 
therapeutische effect van acupunctuur is aangetoond maar 
waarvoor verder bewijs nodig is:

l Buikpijn (bij acute gastro-enteritis of ten gevolge van 
gastro-intestinale spasme)

l Acne vulgaris
l Alcohol-afhankelijkheid en -detoxificatie Bron: www.hwato-acupunctuur.nl/who
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l Bells paralyse
l Bevalling, pijn bij de 
l Bronchiale astma
l Cholecystitis, chronische, met acute exacerbatie
l Cholelithiasis
l Colitis ulcerosa, chronische
l Craniocerebrale verwonding, gesloten
l Diabetes mellitus, niet-insuline afhankelijke
l Eczeem, neurodermatitis 
l Epistaxis, eenvoudige (zonder gegeneraliseerde of 

lokale ziekte)
l Fibromyalgie en fasciitis
l Gastrokinetische verstoring
l Gezichtsspasme
l Hartneurose
l Hemorragische koorts, epidemisch 
l Hepatitis B virus carrier status 
l Herpes zoster (human (alpha) herpesvirus 3)
l Hyperlipemie 
l Hypo-ovarianisme 
l Infertiliteit bij vrouwen 
l Insomnia
l Jicht (artritis)
l Kanker, pijn bij
l Keelpijn, inclusie tonsillitis
l Kinkhoest (pertussis) 
l Lactatie, onvoldoende 
l Ménière, ziekte van
l Nek, stijve 
l Neuralgie, post-herpetische
l Obesitas
l Oogpijn ten gevolge van een subconjunctivale injectie
l Oorpijn
l Opium-, cocaïne- en heroïne-afhankelijkheid
l Osteoartritis 
l Polycystisch ovarium syndroom (Stein–Leventhal 

syndroom)
l Post Traumatisch Stress Syndroom
l Postextubatie bij kinderen
l Postoperatief herstel
l Premenstrueel syndroom
l Prostatitis, chronische
l Pruritis
l Pijn ten gevolge van endoscopisch onderzoek
l Pijn bij tromboangiitis obliterans 
l Radiculair and pseudoradiculair pijnsyndroom 
l Raynaud, syndroom van, primair
l Schizofrenie
l Seksuele dysfunctie bij mannen, niet-organische
l Sjögren, syndroom van
l Speekselvloed, overvloedige, ten gevolge van medicijn-

gebruik
l Spit, acute rugpijn

l Südeckse dystrofie (sympathische reflex dystrofie)
l Tabakafhankelijkheid 
l Temporomandibulair gewrichtsdysfunctie
l Tietze, syndroom van
l Tourette, syndroom van 
l Urethraal syndroom bij vrouwen
l Urineweginfecties, recidiverende lage
l Urineretentie, traumatisch
l Urolithiasis
l Vasculair dementie

3. Ziekten, symptomen of toestanden waarvoor alleen een 
enkele rct bestaat die enige therapeutische effecten 
meldt maar waarvoor het de moeite waard is om te 
proberen omdat de behandeling met conventionele en 
andere therapieën moeilijk is:

l Chloasma 
l Choroïdopathie, centrale sereuze
l Doofheid
l Kleurenblindheid
l Hypophrenia
l Irritable bowel syndrome
l Neuropathische blaas bij ruggenmergtrauma 
l Pulmonaire hartziekte, chronische
l Obstructie van de kleine luchtwegen
l Kortademigheid bij chronische obstructieve longziek-

ten

4. Ziekten, symptomen of toestanden waarvoor acupunc-
tuur geprobeerd kan worden mits de behandelaar specia-
listische, moderne medische kennis bezit en adequate 
apparatuur om te monitoren:

l Coma
l Convulsies bij kinderen
l Coronaire hartziekte (angina pectoris) 
l Diarree bij pasgeborenen en jonge kinderen
l Encefalitis, virale, bij kinderen, laat stadium
l Paralyse, progressieve bulbaire en pseudo-bulbaire
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Evidence voor acupunctuur die relevant is  
voor de eerstelijn  

Dit artikel is een vertaling uit het Engels van een door Mike 
Cummings samengesteld overzicht van de stand van zaken op 
het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar acupunctuur. 
Het origineel is te vinden op 
http://www.medical-acupuncture.co.uk/Portals/0/Evidence%20

Aug%202016.pdf

Chronische lage rugpijn
Een Cochrane review door Furlan et al van acupunctuur en 
dry needling voor lage rugpijn, die 35 RCT’s, concludeerde 
dat ‘acupunctuur voor chronische lage rugpijn direct na de 
behandeling en op korte termijn effectiever is wat pijnver-
lichting en functionele verbetering betreft dan geen 
behandeling of ‘sham’ (nep) behandeling.1) Een systemati-
sche review die in hetzelfde jaar werd gepubliceerd door 
Manheimer et al vond ook dat acupunctuur significant 
effectiever was dan sham-behandeling bij lage rugpijn.2) 
Recentere systematische reviews hebben geen meta-analy-
se geïncludeerd. De Cochrane review (inclusief meta-analy-
se) is ge-update onder de nieuwe titel Acupuncture for (sub)
acute non-specific low-back pain en zal te zijner tijd worden 
gepubliceerd.3) 
 

W E T E n S C H A P

Evidence voor acupunctuur 
– update augustus 2016

Samengesteld door Mike Cummings

Sinds deze reviews zijn er verscheidene relevante studies 
gepubliceerd. De ART-STuDIE (Acupuncture Randomised 
Trial) (n  =  298), van het medisch centrum van de Charité 
Universiteit in Berlijn, naar acupunctuur bij chronische 
lage rugpijn toont een trend in het voordeel van het verum 
tegenover minimale acupunctuur (oppervlakkige acupunc-
tuur op andere dan acupunctuurpunten), maar een 
significant verschil tussen het verum en de controlegroep 
die niet werd behandeld.4) De standaarddeviatie in de 
primary outcome measure in deze trial overschreed de 
schatting in de sample size calculation met 50%, wat de 
bedoelde statistische kracht van de trial aanzienlijk 
reduceerde.  

Thomas et al rapporteerden positieve resultaten van hun 
pragmatische trial voor acupunctuur bij chronische lage 
rugpijn in de eerste lijn (n = 241). Zij toonden effectiviteit en 
kostenbesparing aan na 24 maanden – de kosten per 
additionele QALY* waren £ 4241.5,6) De primary outcome voor 
additionele acupunctuur versus routine-huisartsenzorg 
was significant na 24 maanden maar niet na 12 maanden. 
Dit is een verrassend resultaat na een kortbehandeltraject 
met acupunctuur, aangezien de systematische reviews 
alleen een korte termijn effect aantonen.1,2) 
De resultaten van de zeer grote pragmatische ARC-STuDIE 
(Acupuncture in Routine Care) naar chronische lage 
rugpijn (n = 3093, gerandomiseerd; 11.630 totale cohort) 
bevestigen effectiviteit en kosteneffectiviteit van acupunc-
tuur, met de kosten per additionele QALY van € 10.526.7)  

De GERAC-TRIAL (German Acupuncture trial)naar lage 
rugpijn (n = 1162)8) vond dat acupunctuur en minimale 
acupunctuur (sham) superieur was ten opzichte van de 
standaardbehandeling gebaseerd op richtlijnen, hoewel 
acupunctuur statistisch niet beter was dan minimale 
acupunctuur (sham of oppervlakkige acupunctuur op 
andere dan acupunctuurpunten. Op basis hiervan hebben 
de Duitse autoriteiten besloten dat acupunctuur zal 
worden vergoed vanuit de basisverzekering voor de 
behandeling van lage rugpijn. 
Een van de opmerkelijke bevindingen in deze trial was dat 
de minimale (sham-)behandeling (vaak gezien als een 
‘placebo’ controle) superieur was ten opzichte van de, op 
richtlijnen gebaseerde, routinebehandeling (twee maal zo 
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Manager to md bmas, 02077139437, 
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goed in de eerste in de primary outcome measure). Dit roept 
vragen op of het wel gerechtvaardigd is, om oordelen te 
vellen over de klinische relevantie van het verschil tussen 
acupunctuur en minimale acupunctuur (sham of ‘placebo’).
Een grote (n  =  638) four-arm sham controlled and comparative 
trial die werd uitgevoerd in de vS vertoonde geen verschil 
tussen geïndividualiseerde acupunctuur, gestandaardi-
seerde acupunctuur of gesimuleerde acupunctuur (waarbij 
stompe cocktailprikkers werden gebruikt) voor mechani-
sche lage rugpijn, maar de behandeling in alle drie de 
groepen waren meer dan tweemaal effectiever dan alleen 
de gebruikelijke behandeling.9) 
Een individual patient data meta-analysis (IPDM) gerappor-
teerd door Vickers et al in 201210) (zie onder) bevat gepoolde 
data van de beste kwalitatieve acupunctuur-trials voor lage 
rugpijn in een sensitivity analysis. Deze meta-analyse 
bevat data van de ART & GERAC trials die hierboven zijn 
beschreven4,8) maar niet de Amerikaanse four-arm trial.9) 
Acupunctuur was significant superieur ten opzichte van 
sham en ten opzichte van geen-acupunctuur, met gepoolde 
effectmaten van respectievelijk 0,.20 en 0,.46. 
De NICE klinische richtlijnen (CG88) voor de vroege 
behandeling van persisterende niet-specifieke lage rugpijn 
(tussen zes maanden en een jaar) bevat de overweging voor 
twaalf acupunctuursessies gedurende drie maanden.11) 
Jammer genoeg zal de update van deze richtlijn, genaamd 
“Lage rugpijn en ischias” (Low backpain and Sciatica, 
november 2016), waarschijnlijk acupunctuur niet aanbeve-
len, omdat NICE nu minimal clinically important difference 
(MCID) als nieuw criterium toepast bij het verschil van een 
interventie ten opzichte van sham of placebo. 

Chronische hoofdpijn 
De eerste Cochrane review over acupunctuur bij idiopathi-
sche hoofdpijn was voorzichtig positief.13) 
Vickers en Wonderling tonen onherroepelijke effectiviteit 
aan (effectivitiy, maar geen werkzaamheid, efficacy) en 
kosteneffectiviteit – de kosten per extra QALY £ 9180.14,15) 
Er was nog enige twijfel over de werkzaamheid, gezien de 
resultaten van de Duitse ART-studies naar migraine en 
spanningshoofdpijn (tension-type headache, TTH).16,17) 
Responder rates waren goed voor needling maar die waren 
ook hoog in de groep van minimale (sham) needling. De 
resultaten werden bevestigd in een grote epidemiologische 
studie (n = 2022).18) De ARC-hoofdpijn studie bevestigde de 
effectiviteit vergeleken met alleen de gebruikelijke zorg 
(n = 3182, gerandomiseerd; 15.056 totale cohort),19) en 
bevestigde de kosteneffectiviteit (n = 2682), met kosten per 
extra QALY van € 11.590.20) 
De GERAC-migraine trial (n=960) toonde dat de resultaten 
niet verschillen tussen acupunctuur, minimale (sham) 
needling en standaardtherapie (1. beta-blokker; 2. flunari-

zine; 3. valproïnezuur).21) De responder rates bij 26 weken na 
randomsering waren respectievelijk 47%, 39% and 40% . 
Toen deze gegevens opnieuw geanalyseerd werden in de 
IPDM door Vickers et al. werd het verschil tussen acupunc-
tuur en minimale (sham) acupunctuur statistisch signifi-
cant.10) 
In 2009 werd de Cochrane review ge-update en gesplitst in 
acupunctuur voor migraineprophylaxe22) en acupunctuur 
voor spanningshoofdpijn.23) De conclusies van de auteurs 
waren als volgt: 

Acupunctuur als migraine profylaxe22) 
In de vorige versie van deze review werd bewijs ten gunste van 
acupunctuur om migraine te voorkomen beschouwd als veelbelo-
vend maar onvoldoende. Nu, met twaalf extra trials, is er 
consistent bewijs dat acupunctuur toegevoegde waarde heeft bij 
de behandeling van acute migraine-aanvallen, als op zichzelf-
staande behandeling, of als aanvulling op de routinebehande-
ling. Er is geen bewijs dat ‘echte’ acupunctuur meer effect heeft 
dan sham interventies, hoewel dit moeilijk te interpreteren is 
omdat exacte puntlocatie van beperkt belang zouden kunnen 
zijn. Beschikbare studies suggeren dat acupunctuur op zijn minst 
zo effectief is of mogelijk effectiever dan medicinale profylactische 
behandeling, en dat acupunctuur minder bijwerkingen heeft. 
Acupunctuur zou beschouwd moeten worden als een behande-
lingsmogelijkheid voor patiënten die bereid zijn deze behandeling 
te ondergaan. 

Acupunctuur bij spanningshoofdpijn23) 
In de vorige versie van dit review werd het bewijs voor acupunc-
tuur bij spanningshoofdpijn onvoldoende geacht. Nu, met zes 
aanvullende trials, concluderen de auteurs dat acupunctuur een 
waardevolle niet-farmacologische methode zou kunnen zijn voor 
patiënten met frequente periodieke of chronische spannings-
hoofdpijn. 

De NICE klinische richtlijnen (CG150) voor de diagnose en 
behandeling van hoofdpijn bij jonge mensen en volwasse-
nen bevelen het gebruik aan van acupunctuur als profylaxe 
voor spanningshoofdpijn en migraine24), al is er enige 
discussie over de netwerk meta-analyse die toonde dat 
acupunctuur slechts half zo goed was als topiramaat25) 
terwijl dezelfde gegevens lijken aan te tonen dat sham 
acupunctuur iets beter is dan echte topiramaat.
Een update bij CG150 werd in november 2015 gepubliceerd 
en de aanbevelingen voor acupunctuur blijven.
Vervolgens zijn de Cochrane reviews ge-update26,27) en de 
conclusies blijven positief. De gegevens van de IDPM10) 
werden gebruikt en voor het eerst is aangetoond dat 
acupunctuur marginaal superieur is ten opzichte van sham 
en ook ten opzichte van medicatie als migraine profylaxe. 
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Osteoartritis van de knie (oa knee)
De grootste sham-gecontroleerde trial op dit gebied is de 
GERAC OA knee trial (n = 1007).28) Deze trial maakte gebruik 
van oppervlakkige acupunctuur buiten acupunctuurpun-
ten als sham, en van alleen een conservatieve behandeling 
(fysiotherapie en NSAID’s) als een derde arm. Beide 
acupunctuurgroepen (traditionale Chinese acupunctuur 
en sham acupunctuur) waren significant beter dan alleen 
de conservatieve behandeling. De verbetering in de 
WOMAC-index was bij de echte acupunctuurgroep zeer 
vergelijkbaar met die in de ART OA knee trial (ongeveer 20% 
afname van de klachten na 26 weken).29) Het belangrijkste 
verschil tussen ART en GERAC blijkt de mate van effect te 
zijn bij de minimale acupunctuurgroep (deze was duidelijk 
hoger in de GERAC-trial dan in de ART-trial). 

Een systematische review door White et al includeerde 
dertien RCT’s.30) De resultaten van de vijf trials van een 
hoge kwaliteit (n = 1334) werden gepoold in een meta-analy-
se voor de primary outcome en toonden een significant 
effect van acupunctuur ten opzichte van sham bij kort 
bestaande pijn. In een volgende systematische review 
vonden Manheimer et al31) zeer vergelijkbare resultaten in 
hun meta-analyse, hoewel hun interpretatie van de 
klinische relevantie ervan verschilde.
De pragmatische ARC-studie van acupunctuur bij osteoar-
tritis van de heup en de knie (n = 712 gerandomiseerd; 3633 
totale cohort), heeft een duidelijke klinische verbetering 
aangetoond na een behandeling die bestond uit vijftien 
sessies. Deze verbetering hield zes maanden aan.32) De 
economische analyse die werd verricht naast de ARC-
studie (n = 421) toonde een kosteneffectiviteit van € 17.845 
per aanvullende QALY.33) Een nadere gezondheidseconomi-
sche beoordeling in het Verenigd Koninkrijk, die deel 
uitmaakte van de APEX-trial34), biedt een gunstiger cijfer, 
namelijk £ 3.889 per aanvullende QALY bij een interventie 
die bestond uit advies, oefening en acupunctuur.35) 
 
De meest recente Cochrane review voor acupunctuur bij 
perifere osteoartritis (onder leiding van Manheimer)36) 
bevatte zestien trials en 3498 deelnemers. Twaalf trials 
betroffen osteoartritis van de knie, drie van de heup en een 
van beide gewrichten. De auteurs concludeerden: Sham-
gecontroleerde trials tonen statistisch significante gunstige 
resultaten. Deze gunstige resultaten zijn echter klein, bereiken 
niet onze van te voren vastgestelde drempels voor klinische 
relevantie en zijn waarschijnlijk op zijn minst gedeeltelijk te 
danken aan placebo-effecten door incomplete blindering. 
Wachtlijst-gecontroleerde trials voor acupunctuur bij perifere 
osteoartritis lijken statistisch en klinische relevante positieve 
resultaten te bieden, waarvan een groot deel te danken is aan de 
verwachting of aan placebo-effecten.
Wij (White en Cummings)37) argumenteren dat je alleen de 

biologische geloofwaardigheid van acupunctuur kan 
testen tegenover sham acupunctuur, niet de klinische 
relevantie van acupunctuur. 
De NICE klinische richtlijnen (CG59) voor osteoartritis 
adviseert electroacupunctuur niet te gebruiken op grond 
van de kosten, zoals deze werden vastgesteld na gezond-
heidseconomische bewerkingen.38) Over deze richtlijn is 
veel gedebatteerd 39,40) en een alternatieve economische 
analyse leek ten gunste van acupunctuur uit te vallen42). De 
ge-update richtlijn beval echter acupunctuur niet aan,43) 
ondanks evidence voor werkzaamheid (efficacy) boven sham, 
effectiviteit en kosteneffectiviteit binnen de grenzen. Het 
verschil ten opzichte van sham is het knelpunt, en de 
bewoording van de bovengenoemde Cochrane review 
wordt als excuus aangehaald. Acupunctuur behaalde geen 
standardised mean difference (SMD) van 0,5 boven sham 
acupunctuur. Echter, er bestaat (vrijwel) geen enkele 
interventie bij osteoartritis die deze drempelwaarde 
behaalt./ 
 
Verdere evidence die suggereert dat acupunctuur een 
nuttige rol kan spelen bij osteoartritis komt van een 
netwerk meta-analyse (NMA).44) Dit was een uitgebreide 
NMA van lichamelijke behandelingen voor pijnverlichting 
bij osteoartritis van de knie (OA knee). Een totaal van 114 
trials die 22 verschillende interventies bij 9709 patiënten 
omvatten, leverde gegevens op die geschikt waren voor 
NMA. De trials van hogere kwaliteit betroffen acupunctuur 
(elf trials) en spierversterkende oefeningen (negen trials). 
De laatste interventie wordt in Britse klinische richtlijnen 
aanbevolen als primaire behandeling bij osteoartritis van 
de knie.38) 
Acupunctuur was significant beter dan spierversterkende 
oefeningen, met een mate van effect van 0,49 (SMD). Dit 
doet de vraag rijzen waarom acupunctuur niet wordt 
aanbevolen als een behandeling bij osteoartritis.40)

Verder werd een kleine maar grondige studie gepubliceerd 
in JAMA, die opnieuw de vraag deed rijzen over Minimal 
clinically important differences (MCID) boven sham.45) Er was 
een significant verschil ten gunste van naaldacupunctuur 
boven een controlegroep die niet werd behandeld en die 
zich niet bewust was van de trial (Zelen design) en die 
daarom niet teleurgesteld was. Het artikel heeft tot enige 
discussie geleid over de interpretatie van de resultaten.46)

nekpijn
De eerste systematische review van acupunctuur bij 
nekpijn was neutraal,47) maar deze was gebaseerd op 
relatief kleine trials met methodologische tekortkomin-
gen. De ARC-studie over nekpijn (n = 3766 gerandomiseerd; 
totale cohort 14.161) toonde een duidelijke effectiviteit48) en 
gecombineerd met bevestigde efficacy (werkzaamheid) 
boven sham voor acupunctuur bij lage rugpijn (zie eerder) 
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lijkt het redelijk om te stellen dat er ook specifieke efficacy 
is van acupunctuur bij nekpijn. De economische analyse, 
die deel uitmaakte van de ARC-studie, vond dat de kosten 
€ 12.469 waren per aanvullende QALY van acupunctuur bij 
chronische nekpijn.49) 
Een Cochrane review werd in 2006 gepubliceerd 50), hoewel 
deze niet de bovengenoemde ARC-studie bevatte. Deze 
review vond matige evidence dat acupunctuur pijn verlicht 
bij chronische mechanische nekaandoeningen. Interessant 
te vermelden is dat de tien trials die deel uitmaakten van 
deze review in totaal slechts 661 personen telden – een 
vijfde van het aantal van het gerandomiseerde element van 
de ARC trial.48) 

Schouderpijn
Er kon geen conclusie worden getrokken uit de Cochrane 
review over acupunctuur bij schouderpijn in 2005, maar 
hij suggereerde dat er een korte termijn-voordeel kan zijn 
wat betreft pijn en functie.51) Sindsdien zijn er twee 
interessante trials geweest. Vas et al demonstreerden het 
voordeel van manuele acupunctuur op een enkel punt 
(ST38) tegen opzichte van sham (mock TENS) samen met 
fysiotherapie voor schouderpijn bij 425 personen.52) Meer 
recentonderzocht de GRASP trial (German Randomized 
Acupuncture trial for chronic Shoulder Pain) acupunctuur 
tegenover sham (acupunctuur op oppervlakkige, op afstand 
gelegen punten die buiten de acupunctuurpunten liggen) 
een verdergelegen oppervlakkig niet-acupuntuurpunt 
(sham) en conventionele orthopedische zorg, bij 424 
mensen met chronische schouderpijn.53) Acupunctuur 
bewees superieur te zijn aan sham en conventionele 
orthopedische zorg, hoewel het aantal uitvallers in de 
sham-groep behoorlijk hoog was, 45%.

Meta-analyse van individuele patiëntgegevens
De Acupuncture Trialists’ Collaboration heeft de eerste 
individual patient data meta-analysis (IPDM) gedaan voor 
trials die chronische pijn betreffen.10) Bij deze meta-analyse 
zijn de individuele data van 17.922 patiënten ingesloten en 
is duidelijk de werkzaamheid (efficacy) aangetoond van 
acupuntuur boven sham en de effectiviteit boven niet-acu-
punctuur controlegroepen. Een verdere analyse van deze 
gegevens met meta-regressie trachtte de karakteristieken 
te bepalen van de behandelingen met betere of slechtere 
uitkomsten.54) Betere uitkomsten werden gezien als er meer 
naalden werden gebruikt wanneer acupunctuur vergeleken 
werd met niet-acupunctuur controles. Een sensitivity 
analysis (waarbij drie RCT’s werden uitgesloten die veel 
grotere effect maten dan de andere) toonden dat trials die 
elektrische stimulatie toestonden een significant sterker 
effect hadden met acupunctuur dan sham, terwijl  de trials 
waarin de behandelsessie gemiddeld langer duurde,  een 
kleiner effect hadden in vergelijking met sham. De analyse 

op patiëntniveau toonde een kleine maar zeer significante 
relatie aan tussen betere uitkomsten en een groter aantal 
behandelingen.  

Misselijkheid en braken 
Dit indicatiegebied was de eerste met een positieve 
review.55) De beste evidence is er voor postoperatieve 
misselijkheid en braken (PONv), waarbij de numbers needed 
to treat (NNT) is geschat tussen de 4 en 5 bij vroege misse-
lijkheid en braken.56)

Hoewel het niet zo relevant is voor de eerste lijn, schreef 
zelfs de Bandolier, een tijdschrift over evidence based 
medicine, dat het de moeite waard was om het te proberen! 
(http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/band71/b71-9.html)
De nieuwste Cochrane review over dit onderwerp conclu-
deert:57)

Stimulatie van acupunctuurpunt P6 voorkwam postoperatieve 
misselijkheid en braken. Er was geen betrouwbare evidence voor 
verschillen in risico bij postoperatieve misselijkheid en braken na 
stimulatie van acupunctuurpunt P6 in vergelijking met anti-
emetische geneesmiddelen.

Overactieve blaas
Een trial van electro-acupunctuur (EA) op SP6, door 
urologen PTNS genoemd (percutaneous tibial nerve stimula-
tion), heeft de werkzaamheid (efficacy) van deze interventie 
aangetoond vergeleken met sham (inclusief de Streitberger 
naald) bij 220 mensen met symptomen van een overactieve 
blaas.58) Andere studies suggereren dat de techniek voorde-
len heeft boven het medicijn tolterodine59) en dat de 
resultaten duurzaam zijn. 60) 

Allergische rhinitis
Acupunctuur voor allergische rhinitis (een seizoensgebon-
den vorm gemengd met een niet-seizoensgebonden vorm) 
werd geëvalueerd als ondedeel van de grote trial die 
bekostigd werd door de ziektekostenverzekeraars in 
Duitsland aan het eind van de negentiger jaren – de 
Modellvorhaben Akupunktur.61,62) Bij een pragmatische 
trial van acupunctuur als aanvulling op de standaardzorg 
in vergelijking met standaardzorg alleen, bij 981 patiënten 
gedurende een periode van drie maanden bleek een 
signifant voordeel op te treden in de acupunctuurgroep. 
De ICER werd geschat op € 17.377 per opgedane QALY.62) 
Seizoensgebonden allergische rhinitis werd vervolgens 
geëvalueerd in een grote sham gecontroleerde trial 
(n = 422).63) De trial vergeleek twaalf sessies echte acupunc-
tuur, die plaatsvonden over een periode van acht weken, 
met sham dat bestond uit het zacht ‘needelen’ van punten 
die niet bekend staan als acupunctuurpunten. Een derde 
groep kreeg aanvankelijk geen acupunctuur maar kreeg 
echte acupuctuur in het tweede deel van de trial, na acht 
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weken. Alle groepen mochten noodmedicatie nemen in de 
vorm van maximaal twee doses cetirizine per dag, en als 
hun symptomen niet adequaat onder controle konden 
worden gebracht, konden ze behandeld worden met een 
oraal corticosteroïd. De primary outcome was een verande-
ring in symptomen (Rhinitis Quality of Life Questionnaire 
[RQLQ]) en de behoefte aan medicatie (Rescue Medication 
Score [RMS]). Secondary outcomes betroffen responder rates, 
waarbij een responder werd gedefinieerd door een verande-
ring in RQLQ van minstens 0.5 in vergeljking met de 
basislijn.  
Echte acupunctuur was geassocieerd met met een statis-
tisch significante verbetering in vergelijking met sham na 
zeven tot acht weken (einde van de behandeling), maar niet 
na vijftien tot zestien weken (bijna aan het einde van het 
seizoen) toen juist inliep op de groep die echte acupunc-
tuur kreeg. Interessant genoeg was de echte acupunctuur-
groep het jaar erop nog steeds significant beter in vergelij-
king met de sham-groep, zowel op het gebied van sympto-
men als van medicatiegebruik. Ondanks dit lange termijn-
effect was de economische analyse beperkt tot het eerste 
eindpunt bij cht en zestien weken. De ICER voor elke 
aanvullende, gewonnen QALY, door acupunctuur toe te 
passen bij de behandeling van seizoensgebonden allergi-
sche rhinitis, was tussen € 31.241 en € 118.889 vanuit 
maatschappelijk perspectief en tussen € 20.807 en € 74.585 
vanuit het perspectief van een derde geldstroom. Dit ziet er 
waarschijnlijk niet kosteneffectief uit als we de huidige 
drempelwaarden gebruiken voor kosteneffectiviteit 
(ongeveer € 50.000 per gewonnen QALY).64) 
De trial werd aanbevolen in NICE Eyes on Evidence in 
September 201365) en het was bemoedigend dat de redacteu-
ren het klinische belang van de resultaten erkenden, een 
detail waartegen de redacteuren van de Annals of Internal 
Medicine zich genoodzaakt voelden om te waarschuwen. 

De toekomst
In een review in het tijdschrift Nature in 200266) besprak 
Tracey de anti-inflammatoire rol van de nervus vagus, 
wijzend op het anti-TNF effect van het vrijkomen van 
perifeer acetylcholine, en hij gaf daarbij aan dat acupunc-
tuur een mogelijke methode kon zijn om deze homestati-
sche respons te stimuleren. 
In 2014 publiceerde een team in de Verenigde Staten een 
experimentele trial van sepsis in een muizenmodel dat een 
nieuw ontstekingsmechanisme aantoonde bij indirecte 
stimulatie van de nervus vagus.67) De interventie die zij 
gebrukten was tien minuten elektro-acupunctuur op het 
punt ST36 en dit redde de meerderheid van de muizen in 
het experiment van een anders fatale afloop. Het effect van 
elektro-acupunctuur op TNF duurde 72 uur na slechts tien 
minuten stimulatie van ST36.

Omdat vagale stimulatoren nu gebruikt gaan worden bij 
patiënten met ernstige inflammatoire artropathieën68) is 
het verleidelijk om je af te vragen of door de patiënt zelf 
toegediende elektro-acupunctuur twee maal per week 
hetzelfde effect zou kunnen hebben. 

Lijst van afkortingen
ARC – acupuncture in routine care (large cohort studies, 

some with randomised elements; also part of the 
German Health Insurance Modellvorhaben; Berlin 
group) 

ART – acupuncture randomised trial (part of the German 
Health Insurance Modellvorhaben – trial phases; Berlin 
group) 

EA – electroacupuncture 
GERAC – German acupuncture trial (part of the German 

Health Insurance Modellvorhaben; Bochum group) 
GRASP – German randomized acupuncture trial for 

chronic shoulder pain 
ICER – incremental cost effectiveness ratio 
IDPM – individual patient data meta-analysis 
MCID – minimal clinically important difference 
NMA – network meta-analysis
NNT – number needed to treat
OA – osteoarthritis
PONv – postoperative nausea and vomiting 
MCID – Minimal clinically important differences (MCID). Dit 

zijn van patiënten afkomstige scores die veranderingen 
weerspiegelen die van betekenis zijn voor de patiënt bij 
een klinische interventie.

*QALY – quality adjusted life year (parameter used in 
economic analysis of healthcare interventions) 

SMD – standardised mean difference SR – systematic 
review 

TENS – transcutaneous electrical nerve stimulation 
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Overzicht van indicaties  
voor het gebruik van homeopathie
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Algemene indicaties voor homeopathie zijn
l Chronische aandoeningen
l Als reguliere medicijnen gecontraïndiceerd zijn
l Blijvende klachten na een ziekte of na medicatie
l Recidiverende klachten, bijvoorbeeld infectieziekten
l Persisterende klachten
l Klachten na een trauma
l Onbegrepen klachten (waaronder SOLK)

Systematische reviews tonen werkzaamheid aan van 
homeopathie bij de volgende diagnoses
l Diarree bij kinderen
l Postoperatieve ileus 
l Hooikoorts
l Vertigo 
l Allergische rhinitis 
l Bovenste luchtweginfecties  
l Reumatische ziekten 

Indicaties voor homeopathie met positieve meta-analyses 
en/of rcts
l Allergische rhinitis
l Bronchitis
l Diarree bij kinderen
l Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CvS) 
l Depressie  
l Eczeem (seborroïsch)
l Fibromyalgia
l Hersentrauma’s 
l Hersteltijd na inspanning bij topsporters
l Hooikoorts 
l Immuunfunctie
l Influenza
l Insomnia
l Lage rugpijn
l Luchtweginfecties - bovenste, inclusief otitis media
l Nierfalen
l Otitis media
l Fasciitis plantaris
l Postoperatieve ileus
l Postoperatief oedeem
l Postoperatieve wondgenezing
l Postpartum bloedverlies
l Postpartum lactatie 
l Premenstrueel syndroom
l Psoriasis
l Radiodermatitis (huidaandoening door bestraling)
l Reumatische aandoeningen
l Sepsis
l Sinusitis
l Snurken
l Stomatitis
l Tracheale secretie
l Uremische pruritus 
l Varicosis 
l Verkoudheid
l Vertigo

Deze indicatielijst is eerder gepubliceerd in 
het artikel: Kusse F, Meijer G, Nicolaï T, 
Rutte L: ‘Homeopathische geneeskunde’; 
Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 2014, 
p.210-16
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Inleiding
In dit verslag over de stand van het homeopathie-onder-
zoek worden de onderzoeksgebieden health services 
research, gerandomiseerde gecontroleerde klinische 
studies, meta-analyses en fundamenteel onderzoek 
samengevat. 
Dit moet een bijdrage leveren aan de discussie binnen de 
homeopathie over de noodzaak van onderzoek, over de 
betekenis van individuele onderzoeksgebieden en 

-methoden en hun rol voor de toekomstige onderzoeks-
strategie. 
Maar ook voor de discussie binnen de totale geneeskunde 
en voor het publiek stellen wij deze actuele stand van het 
wetenschappelijk onderzoek ter beschikking. 
Terwijl de conventionele ontwikkeling van medicamenten 
op onderzoek berust dat zich dan in de geneeskundige 
praktijk moet bewijzen, is de homeopathie in eerste 
instantie een succesvolle geneeskundige praktijk die zich 
in het wetenschappelijk onderzoek moet bewijzen. 

De actuele stand van het onderzoek  
in de homeopathie 

Mei 2016 

Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie e. V. (WissHom)

Met dank aan Ton Nicolai, Christien 
Klein-Laansma en Lex Rutten voor de 
vertaling

Health services research studies in de homeopathie in de 
dagelijkse praktijk vertonen klinisch relevante verbeterin-
gen van symptomen en levenskwaliteit, vaak vergelijkbaar 
met die van conventionele therapieën; maar er worden 
minder bijwerkingen gemeld. In de helft van alle gezond-
heids-economische evaluaties gaat de homeopathie met 
minder kosten gepaard. Een causaal verband tussen 
geneesmiddeltherapie en therapieresultaat kan om 
methodologische redenen echter uit deze studies niet 
worden afgeleid.

De hier onderzochte gerandomiseerde gecontroleerde 
klinische studies (uitsluitend methodologisch hoogwaar-
dige studies in geïndividualiseerde homeopathie met hoge 
potenties) geven, in overeenstemming met vroegere onder-
zoeken, aanwijzingen voor een superioriteit van klassieke 
homeopathie in vergelijking met placebo, dus voor een 
specifiek effect van hoge potenties. Een definitief weten-
schappelijk oordeel is wegens de heterogene verzameling 
van studies en het geringe aantal kwalitatief hoogstaande 
studies echter momenteel niet mogelijk. 
Een beoordeling van de meta-analyses in de homeopathie 
laat overwegend statistisch significante resultaten ten 
opzichte van placebo zien, die op een specifieke werkzaam-
heid van gepotentieerde geneesmiddelen wijzen. 
Afhankelijk van de gebruikte selectiecriteria worden 
hierbij verschillende studies in de evaluatie opgenomen. 
Het merendeel van de studies, ook van de methodologisch 
hoogwaardige, wijst in alle onderzochte reviews (incl. 
Shang et al.) op de superioriteit van de homeopathische 
therapie ten opzichte van placebo. Deze bevindingen 
worden door de auteurs van de desbetreffende meta-analy-
ses ten dele sterk gerelativeerd. De aangevoerde voorbe-
houden, b.v. ten aanzien van de studiekwaliteit, beant-
woorden hierbij niet altijd aan de gebruikelijke weten-
schappelijke standaarden en daarnaast wijzen ze met 
nadruk op een verondersteld gebrek aan plausibiliteit van 
de werkzaamheid van hoog- gepotentieerde geneesmidde-
len. 

In het fundamentele onderzoek bevinden zich veel kwalita-
tief hoogwaardige studies, die specifieke effecten ook voor 
hoge potenties lieten zien, daaronder inmiddels ook 
onafhankelijk gerepliceerde experimentele modellen. Voor 
het fysisch-chemisch-farmaceutische evenals voor het 
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biologische werkingsprincipe zijn er eerste empirische 
aanwijzingen, maar nog geen volledig doordachte theorie. 

Een samenvattende beoordeling van klinische onderzoeks-
gegevens bewijst in voldoende mate dat een homeopathi-
sche behandeling een therapeutisch nut (effectiveness) 
heeft. 
De resultaten van talrijke placebogecontroleerde studies 
evenals experimenten uit het fundamentele onderzoek 
spreken daarnaast voor een specifieke werking (efficacy) 
van gepotentieerde geneesmiddelen. 

Met het oog op de toekomst zijn er veel belangrijke open 
onderzoeksgebieden – met name: 
l Fundamenteel onderzoek ter optimalisering van de 

laboratoriummodellen en ter begrip van het  werkings-
principe

l Onafhankelijke replicaties van studies in klinisch en 
fundamenteel onderzoek

l Onderzoek van de homeopathische zorg in de dagelijkse 
praktijk, ook in combinatie met conventionele genees-
kunde

l Gezondheids-economische analyses, die kosten en 
baten evalueren (kosteneffectiviteit)

Presidium van de Wissenschaftliche Gesellschaft für 
Homöopathie (WissHom) Köthen (Anhalt), mei 2016

Health services research in de homeopathie
 Michael Teut

Achtergrond
Hoewel gerandomiseerde studies (RCT’s) als de ‘gouden 
standaard’ gelden in het klinisch onderzoek, hebben ze 
nadelen: ze worden in de regel in geselecteerde onder-
zoekscentra door geselecteerde artsen en met geselecteer-
de, meestal geworven patiënten uitgevoerd. 
In veel gevallen blijkt jaren later in de dagelijkse praktijk 
dat de medicamenten aan andere patiënten in een andere 
context en met andere begeleidende ziektes en –medica-
menten gebruikt worden dan dit in de toelatingsstudies 
gebeurde, met andere uitkomsten en soms ook ongewens-
te werkingen. Onderzoeksresultaten uit RCT’s zijn daarom 
slechts beperkt op de dagelijkse klinische praktijk over-
draagbaar. 
Om deze reden zijn aanvullende studies die de werkzaam-
heid en veiligheid van medicamenten in de dagelijkse 
praktijk en met alledaagse patiënten onderzoeken belang-
rijk en worden in toenemende mate gevraagd. Bij deze 
klinische studies in de dagelijkse praktijk spreekt men van 
health services research.
In health services research wordt de homeopathie meestal 

als een complete therapiewerkwijze (gesprek, onderzoek 
en geneesmiddel) onderzocht. Prospectieve observationele 
of cohortstudies (zonder controlegroep) beschrijven de 
geneeskundige verzorging zoals die in de werkelijkheid 
plaatsvindt. Ze maken echter geen causale conclusies 
mogelijk ten aanzien van de werkzaamheid van de therapie, 
omdat de uitkomsten door andere factoren (b.v. sociale 
status, inkomen, leefstijl of andere begeleidende therapie-
en) kunnen worden beïnvloed. 
Prospectieve observationele of cohortstudies met controle-
groep (bijvoorbeeld homeopathie versus conventionele 
behandeling) maken een vergelijking mogelijk van 
therapeutische alternatieven in de dagelijkse praktijk. 
Toch kunnen voor de behandeling relevante kenmerken of 
eigenschappen in de patiëntengroepen meer of juist 
minder frequent voorkomen resp. uitgesproken zijn 
(bijvoorbeeld een beter gezondheidsgedrag in de groep die 
een beroep doet op homeopathie). Dat kan de uitkomst 
beïnvloeden. Verschillen tussen patiëntengroepen kunnen 
in zekere mate statistisch gecorrigeerd worden. Voor een 
optimale vergelijkbaarheid moet men echter ook hier 
liever gebruik maken van randomisering: Als de patiënten 
op aselecte wijze aan de behandelgroepen in de dagelijkse 
praktijk worden toegewezen (gerandomiseerde pragmati-
sche studie) kan men op de betrouwbaarste manier een 
verband tussen therapieën en uitkomsten beoordelen. 
In de health services research kunnen ook economische 
vragen ten aanzien van de gezondheid worden beantwoord. 
Kostenanalyses bestrijken alleen de kosten van de behan-
deling maar brengen die niet in verband met het resultaat 
van de behandeling. Kosten-kostenanalyses vergelijken de 
kosten van twee behandelingsalternatieven, de baten 
worden derhalve niet onderzocht. Bij kosten-batenanalyses 
worden de baten in geldeenheden weergegeven, bij 
kosten-effectiviteitsanalyses worden de kosten gekoppeld 
aan natuurlijke meetparameters (bijvoorbeeld gewonnen 
levensjaren). De kosten- nuttigheidswaarde-analyse 
koppelt de kosten aan het nut dat door een nuttigheids-
waarde wordt beschreven, meestal de kosten per voor 
kwaliteit gecorrigeerd gewonnen levensjaar (QuALY = 
‘quality adjusted life year’).

Resultaten 
Tot dusverre heeft de health services research in de 
homeopathie zich grotendeels geconcentreerd op de 
behandelingen die door artsen werden verricht. Er zijn 
vooral studies uit Europa en India beschikbaar. 
De tot nog toe grootste observationele studie van ambu-
lante homeopathische zorg in het Duitstalige gebied is een 
prospectieve observationele studie met 3.981 patiënten 
over een periode van acht jaar. Deze studie werd door de 
medische faculteit van de Charité – universiteit van Berlijn 
in praktijken van meer dan 100 klassiek homeopathisch 
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werkende artsen in Duitsland en Zwitserland uitgevoerd1,2). 
De meest voorkomende behandelingsdiagnoses van 
patiënten waren langdurig bestaande chronische ziekten, 
bij vrouwen hoofdpijn en migraine, bij mannen allergische 
rhinitis en hypertensie, bij kinderen constitutioneel 
eczeem en infectiegevoeligheid. Bij vergelijkende evaluatie 
voor en na de behandeling was een reductie van de klach-
tenintensiteit van de symptomen zichtbaar van gemiddeld 
bijna de helft en een duidelijke verbetering van de levens-
kwaliteit. De klachtenintensiteit werd door artsen en 
patiënten in de vorm van symptomenscores (numeric rating 
scales) geëvalueerd. Bovendien werd de levenskwaliteit met 
een standaardvragenlijst bepaald (SF-36). De grootste 
symptoomverbetering vond binnen de eerste drie maan-
den van de behandeling plaats. De waargenomen verbete-
ring van de symptomen en de levenskwaliteit waren 
duurzaam. In de follow-up gaven de patiënten ook acht 
jaar na het begin van de behandeling nog een duurzame 
verbetering aan2). Klinisch relevante verbeteringen werden 
in deze studie zichtbaar voor de volgende diagnosegroe-
pen: migraine en hoofdpijn3,4), chronische verkoudheid5), 
rugpijn6), geriatrische patiënten7), menstruatiepijn8) en 
psoriasis9). Omdat er in deze studie geen controlegroep 
was, rijst de vraag of de verbeteringen het spontane 
ziekteverloop weerspiegelen. In dit verband spreekt men 
van een ‘regressie naar het gemiddelde’, dus dat de uiterste 
gemeten waarden (bijvoorbeeld bij ziekte) in het verloop 
van de tijd naar het gemiddelde bewegen. Een statistische 
analyse van de data ten aanzien van levenskwaliteit in deze 
grote observationele studie met betrekking tot dit feno-
meen spreekt tegen dat er alleen maar sprake is van een 
‘regressie naar het gemiddelde-effect’10).
Reeds in een eerdere prospectieve vergelijkende observati-
onele studie uit de jaren 199011) werd onderzocht in 
hoeverre de uitkomsten van homeopathisch behandelde 
patiënten zich onderscheidden van conventioneel behan-
delde patiënten in de dagelijkse praktijk. Van 465 patiënten 
met ziekten van de bovenste en onderste luchtwegen en de 
oren (inclusief allergieën) werden 281 homeopathisch en 
175 conventioneel behandeld. Na veertien dagen waren 
82,6% van de homeopathisch behandelde patiënten 
klachtenvrij of zeer duidelijk verbeterd en 68 % in de 
conventioneel behandelde groep. Binnen drie dagen waren 
67,3% van de homeopathie-patiënten en 56,6% van de 
conventioneel behandelde patiënten verbeterd. 
Bijwerkingen traden op bij 22,3% van de conventioneel 
behandelde, maar slechts bij 7,8% van de homeopathisch 
behandelde patiënten. Het auteursteam publiceerde 
daarna in 2007 de data van een grotere multinationale 
prospectieve observationele studie met 1.577 patiënten met 
acute luchtweg- en ooraandoeningen: 857 patiënten kregen 
een homeopathische therapie, 720 patiënten de conventio-
nele therapie. Beide groepen vertoonden na zeven dagen 

dezelfde verbeteringen, maar de genezing vond in de 
homeopathische groep sneller plaats12). 
In een andere vergelijkende prospectieve observationele 
studie13) werden de uitkomsten van verzekerden van een 
Duitse zorgverzekeraar met en zonder homeopathische 
behandeling vergeleken. 459 patiënten namen deel, de 
ernst van de symptomen (ingevuld door patiënten en 
artsen) verminderde in de homeopathie-groep duidelijk 
sterker dan in de conventioneel behandelde groep en de 
kosten waren bij de homeopathie geringer. 
In een prospectieve observationele studie uit Noorwegen14) 
met 1.097 patiënten die homeopathisch behandeld werden, 
registreerden 7 van de 10 patiënten een duidelijke en 
klinisch relevante verlichting van hun symptomen in het 
verloop van een zes maanden durende homeopathische 
behandeling. 

Een prospectieve observationele studie uit een Britse 
polikliniek15) bij een patiëntenpopulatie van 6.544 patiën-
ten toonde een klinische verbetering gedurende de 
homeopathische therapie bij 70,7% van de patiënten en 
een goed of zeer goed therapieresultaat in de helft van alle 
gevallen. Ook de observationele studie van een Italiaanse 
kliniek toonde een minstens matige klinische verbetering 
bij 74% van de patiënten16).
Een observationele studie met 772 kinderen uit zes 
Europese landen en Brazilië17) toonde na twee maanden 
homeopathische behandeling een hoge tevredenheid en 
een verhoging van de levenskwaliteit. Bijwerkingen 
werden slechts bij 4,2% van de kinderen waargenomen. 

Voorts bestaan er nog tal van observationele studies bij 
verschillende diagnosegroepen. 
Vergelijkende prospectieve observationele studies werden 
bij routinebehandeling van kinderen met constitutioneel 
eczeem in Duitsland uitgevoerd18,19,20). Daarbij bleken 
tussen homeopathie en conventionele behandeling even 
goede uitkomsten voor huid en levenskwaliteit, maar was 
de homeopathische behandeling duurder.
Een vergelijkende prospectieve observationele studie van 
patiënten met verschillende oncologische diagnoses in 
Duitsland vergeleek oncologische plus aanvullende 
homeopathische therapie (259 patiënten) versus alleen 
conventionele therapie (380 patiënten)21). In de homeopa-
thisch behandelde groep bleek een betere levenskwaliteit 
aanwezig. Verdere studies uit het gebied van de oncologie 
tonen aan dat de tevredenheid bij een aanvullende homeo-
pathische behandeling groot is22) en dat onder de aanvul-
lende homeopathische behandeling de symptomen van 
een oestrogeenonttrekking bij patiënten met borstkanker 
verminderen23). 
Een recente gerandomiseerde pragmatische studie uit 
Oostenrijk bedeelde oncologische patiënten aselect toe aan 
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de conventionele of de conventionele therapie met aanvul-
lende homeopathische behandeling24). De aanvullende 
homeopathische therapie resulteerde in significant betere 
levenskwaliteit en duidelijk meer welbevinden van de 
patiënten.

Een kleine vergelijkende prospectieve observationele 
studie met patiënten met diabetische neuropathie toonde 
bij de homeopathisch behandelde patiënten (n = 45) in 
vergelijking met de conventioneel behandelde patiënten 
(n = 32) een verbetering van de klinische klachten25).
Een Indiase prospectieve observationele studie met 336 
patiënten toonde eveneens een klinische verbetering 
binnen twaalf maanden onder homeopathische behande-
ling26).

In de Franse EPI3-MSD-cohort-studie bleek dat patiënten 
met klachten van het bewegingsapparaat die door hun 
homeopathisch geschoolde huisarts behandeld werden 
vergelijkbare uitkomsten hadden als patiënten met een 
conventioneel werkende huisarts maar de helft minder 
gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmid-
delen (NSAID’s) 27).

Klinisch relevante verbeteringen werden in verdere 
prospectieve observationele studies met homeopathische 
behandeling gerapporteerd, onder andere voor hoofdpijn 
(28, 29, 4), otitis media30), mannelijke onvruchtbaarheid31), 
acne32), chronische sinusitis33,5), Chickungunyakoorts34), 
overgangsklachten35), astma36), allergieën37) en bij letsels38).

Gezondheids-economische studies in de homeopathie 
gaan per definitie over de kosten binnen het desbetreffen-
de gezondheidssysteem. Een systematische review uit 
2014 39) vat de resultaten samen uit veertien gezondheids-
economische analyses bij homeopathie met meer dan 
3.500 patiënten. In tien studies werd er met een controle-
groep vergeleken. In 8 van de 14 studies werden verbeterin-
gen van de gezondheidssituatie en kostenbesparingen 
gerapporteerd, in 4 studies kwamen de uitkomsten 
overeen met conventionele controlebehandeling en de 
kosten waren gelijk. In twee studies werden vergelijkbare 
uitkomsten maar hogere kosten in vergelijking met 
conventionele therapie gevonden.
Een eerste studie van de kosten van homeopathie door 
artsen binnen de geïntegreerde verzorgingsverdragen van 
de wettelijke zorgverzekeraars in Duitsland toonde hogere 
kosten voor de homeopathie in vergelijking tot conventio-
nele therapie, maar er werden hier geen uitkomsten 
meegenomen, zodat tot nu toe nog niet duidelijk is in 
welke verhouding de kosten tot de uitkomsten staan40).

Discussie
De studies uit de health services research vertonen alles bij 
elkaar genomen een relatief uniform beeld: bij patiënten 
de zich homeopathisch laten behandelen, treden in de 
klinische praktijk van alledag relevante verbeteringen op 
die net zo duidelijk zijn als in de conventionele therapie 
maar met minder bijwerkingen en in de helft van alle 
economische studies tegen geringere kosten.
Het is belangrijk te begrijpen dat in observationele studies 
niet kan worden onderzocht of homeopathische hoge 
potenties werkzamer zijn dan placebo’s. Er worden 
uitkomsten in de dagelijkse praktijk beschreven. 
Dergelijke uitkomsten kunnen praktisch door tal van 
oorzaken bepaald zijn, onder andere geneesmiddeleffecten, 
suggestieve effecten, verwachtingen, therapeutische 
gesprekken, regressie naar het gemiddelde of ook begelei-
dende (niet-homeopathische) therapeutische maatregelen.
De kracht van health services research is echter de benade-
ring van de dagelijkse praktijk, deze vorm van onderzoek 
geeft een goed beeld van welke ervaringen homeopathi-
sche patiënten en behandelaars in de dagelijkse praktijk 
hebben.

Eindconclusie
In de dagelijkse praktijk wordt in de meerderheid van de 
studies een klinisch relevante verbetering van symptomen 
en levenskwaliteit onder de homeopathische therapie 
beschreven. Vanuit een pragmatisch perspectief kan men 
van een klinisch voordeel voor de patiënten uitgaan. Een 
causaal verband tussen geneesmiddeltherapie en uitkom-
sten kan men in deze studies methodisch echter niet 
onderzoeken.  n
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Meta-analyses in het klinisch onderzoek  
van de homeopathie

 Jens Behnke

Inleiding
Het concept van Evidence-Based-Medicine (EBM) gaat 
ervan uit dat de meest betrouwbare kennis over de werk-
zaamheid van een therapiemethode verkregen kan worden 
middels een of meerdere meta-analyses van gerandomi-
seerde, gecontroleerde studies van hoge kwaliteit. Een 
therapie, waarvoor binnen dit kader genoeg positieve data 
voorhanden zijn, is bewezen als de hoogste graad van 
bewijs, Ia, bereikt is.1) Deze krijgt met betrekking tot de 
vraag of en in welke mate een bepaalde methode in de 
therapeutische praktijk moet worden toegepast, de 
aanbevelingsgraad A, respectievelijk een “must -aanbeve-
ling”.2)

Omdat de homeopathie het onderwerp is van onophoude-
lijke controversen beroepen zowel voor- als tegenstanders 
zich vaak op meta-analyses van de voorhanden zijnde 
klinische studies om ieders positie te ondersteunen met 
argumenten die in overeenstemming zijn met de hoogste 
wetenschappelijke standaard van EBM. Tegen deze achter-
grond zal in het onderstaande een poging worden gedaan 
een overzicht te geven over de belangrijkste meta-analyses 
van klinisch onderzoek die gedaan zijn in de homeopathie. 
Alle relevante studies zullen de revue passeren en afzon-
derlijk worden besproken om op basis hiervan een algehele 
beoordeling te geven van de stand van het klinisch onder-
zoek in de homeopathie, voor zover dat binnen het kader 
van deze publicaties is inbegrepen. De relevante vraag 
hierbij is of de klinische effecten van de homeopathie 
placebo-effecten zijn of dat gepotentieerde geneesmidde-
len in staat zijn specifieke effecten te weeg te brengen.

Kleijnen, Knipschild en ter Riet (1991) 3)

Deze systematische review van de homeopathie werd in 
1991, dus in het begin van het tijdperk van EBM, gepubli-
ceerd. De auteurs beginnen hun artikel met te verwijzen 
naar de vaak voorkomende bewering dat de homeopathie 
ten eerste ongeloofwaardig en ten tweede niet met moder-
ne methoden (gecontroleerde studies) onderzocht is. 
Kleijnen, Knipschild en ter Riet vonden 105 bruikbare 
studies die zij in hun analyse betrokken. Daarvan onder-
zochten 14 de klassieke homeopathie met individuele 
geneesmiddelkeus, 58 studies waarbij telkens een enkel 
middel werd voorgeschreven op grond van de klinische 
diagnose (beproefde indicatie), 26 studies gingen over het 
voorschrijven van complexpreparaten en 16 van isopathie. 
De studies werden volgens een eigen methode op hun 
kwaliteit beoordeeld en van punten voorzien waarbij de 
uitkomsten aan de hand van de gegeven puntenwaardering 
afzonderlijk werden gewogen en zo in de eindanalyse 
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werden opgenomen. 81 studies wezen op een effectiviteit 
van de homeopathie groter dan placebo-effecten, waaron-
der het merendeel van de studies, die qua randomisering, 
blindering, patiëntenaantal en vergelijkbare methodologi-
sche criteria als kwalitatief hoogwaardig werden ingedeeld 
(15 van de 22). Kleijnen, Knipschild en ter Riet (1991) 
merken weliswaar kritisch op dat er veel studies van lagere 
kwaliteit waren, maar stellen tegelijkertijd vast dat de 
trend ten gunste van de homeopathie zowel bij die studies 
met een ontwerp dat aan alle eisen voldoet als bij de 
methodologisch zwakkere studies te vinden zou zijn.
De auteurs komen tot de volgende conclusie: “At the 
moment the evidence of clinical trials is positive but not suffi-
cient to draw definitive conclusions because most trials are of 
low methodological quality and because of the unknown role of 
publication bias. This indicates that there is a legitimate case for 
further evaluation of homeopathy, but only by means of well 
performed trials.” 3)

(“Op dit moment is het bewijs verkregen met klinisch onderzoek 
positief maar niet voldoende om definitieve conclusies te trekken, 
omdat de meeste onderzoeken van lage methodologische 
kwaliteit zijn en vanwege de onbekende rol die publicatie-bias 
speelt. Dat wijst erop dat verdere evaluatie van de homeopathie 
gerechtvaardigd is, maar alleen door middel van goed uitgevoer-
de onderzoeken.”)

Linde et al. (1997) 4)

Met de vraagstelling of de klinische werkzaamheid van de 
homeopathie enkel door een placebo- effecten te verklaren 
is, voerden Linde et al. (1997) een in het gerenommeerde 
vaktijdschrift ”The Lancet” gepubliceerde meta-analyse uit 
van alle placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde en/of 
dubbelblinde klinische studies in de homeopathie. Van de 
119 gevonden studies bevatten 89 genoeg data om in de 
meta-analyse opgenomen te worden. Deze subgroep werd 
door Linde et al. beoordeeld op hun methodologische 
kwaliteit door middel van een eigen beoordelingsmethode. 
De beoordeling werd uitgevoerd door twee onafhankelijke 
experts en de resultaten hiervan werden met elkaar 
vergeleken. Bij de beoordeling werd een hoge mate van 
overeenstemming bereikt [inter-rater-reliability (betrouw-
baarheid tussen beoordelaars) [k = 0,76]. De gemiddelde 
kwaliteit van de geanalyseerde studies (n = 89) bedroeg wat 
betreft randomisering, dubbelblindering, aanpak van 
uitval van proefpersonen en dergelijke 52% van de maxi-
male waarde op een algemeen aanvaarde beoordelings-
schaal van de kwaliteit van klinische studies (Jadad-score)
In de analyse werden 13 studies opgenomen naar individu-
ele homeopathie met enkelvoudige middelkeus (klassieke 
homeopathie), 49 onderzochten de voorschriften gekozen 
op de klinische diagnose, 20 studies betroffen homeopa-
thische complexmiddelen en 7 isopathie. 22% van de 
opgenomen studies onderzochten middelhoge potenties 

(naar de definitie van Linde et al. D9 - D23 resp. C5 - C11) en 
37% hoge potenties (boven de D23 resp. C11, eveneens 
volgens Linde et al.) waarbij beide groepen volgens de 
auteurs theoretisch te weinig moleculen van de uitgangs-
stof bevatten om op welke manier dan ook een farmacolo-
gische werking te hebben (geschatte totale concentratie 
per patiënt minder dan 10-13 mol/l). 
Voor de 89 studies die in de meta-analyse waren opgeno-
men, kwam een significant betere werking van de homeo-
pathie ten opzichte van placebo naar voren (gemiddelde 
odds ratio 2,45; 95% betrouwbaarheidsinterval 2,05 - 2,93). 
Voor de 26 onderzoeken die methodologisch als hoogwaar-
dig werden aangemerkt, berekenden Linde et al. een 
geringere maar altijd nog significante werkzaamheid ten 
opzichte van placebo (odds ratio 1,66; 95% betrouwbaar-
heidsinterval 1,33 - 3,75). Dit resultaat hield stand na 
verschillende sensitiviteitsanalyses (bijvoorbeeld slechts 
de kwalitatief beste studies met vooraf gedefinieerde te 
bereiken parameters die in de MEDLINE-databank staan, 
n = 5; odds ratio 1,97; 95% betrouwbaarheidsinterval 
1,04 - 3,75). Ook een correctie van de resultaten die op grond 
van mogelijke fouten, zoals die door selectieve rapportage 
(publicatie-bias) konden zijn ontstaan, deden de positieve 
effecten van de homeopathie niet verdwijnen. Met betrek-
king tot de beginvraag van de meta-analyse constateren de 
onderzoekers ten slotte:

“The results of our meta-analysis are not compatible with the 
hypothesis that the clinical effects of homeopathy are completely 
due to placebo. However, we found insufficient evidence from 
these studies that homeopathy is clearly efficacious for any single 
clinical condition. Further research on homeopathy is warranted 
provided if it is rigorous and systematic.”
(“De resultaten van onze meta-analyse zijn niet verenigbaar met 
de hypothese dat de klinische effecten van de homeopathie geheel 
toe te schrijven zijn aan placebowerking. Echter, we vonden 
onvoldoende bewijs in de studies dat homeopathie duidelijk 
werkzaam is bij enige klinische aandoening op zich. Verder 
onderzoek naar de homeopathie is gerechtvaardigd indien het 
van goede kwaliteit en systematiek is.”)
De kritiek op deze meta-analyse richtte zich voornamelijk 
op de kwaliteit van de opgenomen studies die Linde et al. 
(1997) met een eigen systeem beoordeeld en dienovereen-
komstig in de eindanalyse meegenomen hadden. Als 
reactie hierop deelden de auteurs het materiaal nogmaals 
in en maakten ze subgroepen afhankelijk van de Jadad-
score, die de studies behaalden. Op deze manier introdu-
ceerden ze een externe beoordelingsmaatstaf5). Deze 
her-analyse gaf als resultaat dat de superioriteit van 
homeopathie boven placebo ten dele afnam als studies van 
hogere kwaliteit bekeken werden zonder echter geheel te 
verdwijnen en zonder dat deze correlatie lineair zou zijn: 
de 10 studies met de hoogste Jadad-score van 5 lieten een 
groter effect zien van de homeopathische behandeling dan 
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de 19 studies met een Jadad-score van 3 en de 11 studies die 
4 punten kregen. Als eindconclusie bleek dat homeopathie 
in elk van de zes op grond van de Jadad-score gevormde 
subgroepen de placebobehandeling significant overtrof, 
waarmee het argument werd ontkracht dat het effect van 
de homeopathische behandeling des te geringer zou 
worden naar mate de studie-opzet hoogwaardiger was.

Cucherat et al. (2000)6)

Deze systematische review werd als onderdeel van een 
rapport aan het Europees parlement gemaakt. De auteurs 
verrichtten een systematisch literatuuronderzoek en 
betrokken hierbij farmaceutische firma’s om gerandomi-
seerde placebogecontroleerde studies over homeopathie te 
vinden. Er werden alleen onderzoeken meegeteld waarbij 
potenties boven de C3 gebruikt werden, respectievelijk pre-
paraten die de fabrikant van het label ‘homeopathisch’ 
voorziet. Ontbrekende blindering werd niet als uitsluitcri-
terium gehanteerd. Alleen studies die een van tevoren 
helder gedefinieerd eindpunt hadden, werden in aanmer-
king genomen. Voor de beoordeling van de kwaliteit van de 
studies werden twee experts aangetrokken die in het geval 
van uiteenlopende evaluaties door een derde expert 
ondersteund werden. Als statistische methode voor de 
meta-analyse werd de vaststelling van de gemiddelde 
significantie waarde (p- waarde) gekozen, omdat de 
geïncludeerde studies met betrekking tot de behandelde 
ziektebeelden, voorschrijfmethoden en doelcriteria zeer 
heterogeen waren. Een gecombineerde p-waarde kleiner 
dan 0,05 betekent in dit geval, dat de nulhypothese onjuist 
is en de homeopathische behandeling zich daarmee 
significant onderscheidt van een placebo. 
Van de 118 gevonden studies werden 16 opgenomen in de 
meta-analyse, omdat de overige studies naar de mening 
van de auteurs óf geen van tevoren helder gedefinieerd 
primair eindpunt hadden (92,9 %) en/of methodisch te kort 
schoten. Een van deze 16 studies bevatte in totaal drie 
groepen proefpersonen (standaardbehandeling, homeopa-
thie en placebo) zodat in totaal 17 vergelijkingen homeopa-
thie versus controlegroep getoetst werden. 11 van deze 17 
studieresultaten (65%) leverden een resultaat ten gunste 
van de homeopathie op. In drie waren er aanwijzingen voor 
superioriteit van het placebo met waarden onder het 
significantieniveau. Als totaalresultaat van de analyse van 
alle studies die voldeden aan de in- en uitsluitingscriteria 
van hun onderzoek presenteerden Cucherat et al. aldus een 
hoog significante gemiddelde p-waarde van 0,000036, die 
een duidelijke werking aantoont van homeopathie boven 
placebo-effecten. De auteurs sluiten een vertekening van 
dit resultaat door een publicatie-bias uit, omdat er volgens 
hun berekeningen 155 fictieve studies met een negatief 
resultaat respectievelijk niet-significante uitkomst nodig 
zouden zijn geweest om de gecombineerde p-waarde van 

hun meta-analyse boven de 0,05 te tillen. Weliswaar bleek 
uit een subgroep-analyse dat het significantieniveau niet 
bereikt wordt bij een analyse van alleen die studies die een 
uitvalspercentage (drop-out) van minder dan 5% laten zien 
(n = 5), (p = 0,082). 
Cucherat et al. constateren op grond van deze vaststelling: 

“There is some evidence that homeopathic treatments are more 
effective than placebo; however, the strength of this evidence is 
low because of the low methodological quality of the trials. 
Studies of high methodological quality were more likely to be 
negative than the lower quality studies.” 6)

(“Er is enig bewijs dat homeopathische behandelingen effectiever 
zijn dan placebo; echter, de kracht van het bewijs is gering 
vanwege de lage methodologische kwaliteit van de onderzoeken. 
Studies van hoge methodologische kwaliteit bleken eerder 
negatief dan die van studies met een lage kwaliteit.”)
Deze voorzichtige globale waardering berust op de 
definitie van ‘methodologische kwaliteit’ (methodological 
quality) die in dit geval in grote mate steunt op het aantal 
‘drop-outs’. Het gebruik hiervan als standaard voor de 
kwaliteit van de studies is echter aanvechtbaar. Want 
beslissend voor de betrouwbaarheid van het resultaat van 
een studie is niet primair het aantal patiënten dat de 
behandeling voortijdig afbreekt, maar eerder het totale 
aantal gevallen, de correcte randomisering van de proef-
personen in de onderzoeksgroepen, de blindering van 
patiënten en bij het onderzoek betrokken artsen etc. Maar 
ook met betrekking tot het uitvalspercentage is voorname-
lijk de statistische methode die toegepast wordt om het 
hierdoor ontstane data-verlies te compenseren relevant 
voor de kwaliteit van de studie.7) Hiervoor bestaan verschil-
lende ingangen, om om te gaan met een “drop-out ratio” 
van duidelijk meer dan 5% .8) De overeenkomstige metho-
den zijn in de praktijk van de epidemiologie gebruikelijk 
en het door Cucherat et al. gekozen criterium om de 
kwaliteit van de studie te bepalen in het kader van hun 
meta-analyse, inclusief de hieruit afgeleide beperking van 
de conclusie van hun meta-analyse, is daarom uit metho-
dologisch oogpunt zeer ongebruikelijk.

Shang et al. (2005)9)

Deze in het gerenommeerde vaktijdschrift The Lancet 
gepubliceerde studie heeft van alle wetenschappelijke 
studies over homeopathie wel de meeste weerklank in de 
media gevonden. De redactie van The Lancet voorzag het 
artikel van een editorial dat “het einde van de homeopa-
thie” 10) verkondigde. 
Shang et al. (2005) baseerde zich op vrijwel dezelfde 
gegevensverzameling als destijds Linde et al. (1997), bij de 
eindanalyse werden echter slechts 8 van de aanvankelijk 
110 onderzochte onderzoeken meegenomen. Deze 8 studies 
werden als grootste uitgekozen uit een pool van eerst 21 die 
een hoge methodische kwaliteit lieten zien. De gecombi-
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neerde odds ratio van deze homeopathie studies bedroeg 
0,88 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,65 - 1,19) . Ter 
vergelijking kozen de auteurs eerst 110 studies uit het veld 
van de reguliere geneeskunde uit een Cochrane-databank, 
waarvan 6 in de eindanalyse opgenomen kwalitatief 
gedegen studies, een gecombineerde odds ratio van 0,58 
(95% betrouwbaarheidsinterval 0,39 - 0,85) lieten zien.
Shang et al. concludeerden: “Biases are present in placebo 
controlled trials of both homeopathy and conventional medicine. 
When account was taken for these biases in the analysis, there 
was weak evidence for a specific effect of homoeopathic remedies, 
but strong evidence for specific effects of conventional interventi-
ons. This finding is compatible with the notion that the clinical 
effects of homeopathy are placebo effects.”9)

(“Biases zijn aanwezig bij de placebo-gecontroleerde onderzoeken 
in de homeopathie evenals bij de reguliere geneeskunde. Als er 
rekening werd gehouden met deze biases in de analyse was er een 
zwak bewijs voor een specifieke werking van homeopathische 
geneesmiddelen, maar een sterk bewijs voor specifieke effecten 
van conventionele interventies. Dit resultaat komt overeen met 
de bewering dat de effecten van homeopathie placebo-effecten 
zijn.” 9)

Deze meta-analyse werd door diverse auteurs van kritisch 
commentaar voorzien, waarin ze op verscheidene signifi-
cante zwakheden van de studie werk wezen: Fisher11) klaagt 
over de niet-transparante keus van de studies, in zoverre 
dat de oorspronkelijke publicatie van Shang et al. (2005) 
geen aanwijzingen bevatte over welke 8 studies uiteindelijk 
getoetst werden.
Dit punt vormt een opvallende afwijking van de weten-
schappelijke standaard voor meta-analysen, zoals die in de 
QuOROM-richtlijnen zijn vastgelegd.12) Deze richtlijn 
vereist onder andere dat alle voor een onderzoek bekeken 
studies, zowel de uiteindelijk getoetste als de van de 
eindanalyse uitgesloten studies samen, met de criteria van 
dit selectieproces gedetailleerd worden beschreven, opdat 
de resultaten van een meta-analyse alsook de weg waar-
langs men tot deze resultaten komt na te trekken zijn. 
Hoewel deze procedure voor elke wetenschappelijke 
publicatie vanzelfsprekend is, is volgens Fisher een 
nauwgezet vasthouden aan deze standaard vereist, vooral 
bij studies die verstrekkende, definitieve eindoordelen 
bevatten, zoals bij de studie van Shang et al. (2005) het 
geval is. 
Bovendien twijfelt Fisher eraan of de 110 studies die 
betrekking hebben op de reguliere geneeskunde wel 
vergeleken kunnen worden met die studies die over de 
homeopathie gaan. Deze laatste zijn in doorsnee van 
duidelijk hogere kwaliteit geweest, waardoor de waar-
schijnlijkheid van een positief resultaat afneemt. 
Daarnaast hebben Shang et al. verzuimd sensitiviteitsana-
lyses uit te voeren op grond waarvan men had kunnen zien 
in hoeverre het negatieve resultaat afhangt van de keuze 
van de studies.11) 

Een zelfde mening zijn Rutten en Stolper (2008) toegedaan. 
“Re-analysis of Shang’s post-publication data did not support the 
conclusion that homeopathy is a placebo effect. The conclusion 
that homeopathy is and that conventional is not placebo effect 
was not based on comparative analysis and not justified because 
of heterogeneity and lack of sensitivity analysis.” 13) 
(“Heranalyse van de data van Shang na de publicatie geeft geen 
steun aan de conclusie dat homeopathie een placebo-effect is. De 
conclusie dat homeopathie placebo is en conventionele genees-
kunde niet was niet gebaseerd op een vergelijkende- analyse en 
niet gerechtvaardigd vanwege heterogeniteit en het ontbreken 
van een sensitiviteitsanalyse.”) 
Een dergelijke uitvoerige sensitiviteits-analyse leverden 
daarom Lüdtke en Rutten (2008), nadat bekend geworden 
was welke 8 studies tot het gepresenteerde resultaat geleid 
hadden. Het bleek dat de beoordeling van de 21 kwalitatief 
gedegen studies uit de groep van Shang et al. (2005) een 
significante superioriteit van homeopathie ten opzichte 
van een placebo aantoont. Het negatieve resultaat dat de 
auteurs als eindconclusie presenteren, hangt voornamelijk 
af van één enkele grote studie, die de werkzaamheid van 
een homeopathisch middel ter preventie van spierpijn 
onderzoekt.14,15) 
Een verder zwak punt van de meta-analyse van Shang et al. 
is de heterogeniteit van de slechts enkele studies die waren 
uitgekozen, in samenhang met de algemene conclusie die 
uit deze studies werd afgeleid. De auteurs hebben verschil-
lende onderzoeken naar de werkzaamheid van gepotenti-
eerde geneesmiddelen gezamenlijk geëvalueerd, ter 
preventie van verkoudheden, voor de behandeling van 
wratten, ter preventie van spierpijn, voor de behandeling 
van migraine, de behandeling van diarree bij kinderen 
alsook zware hersenletsels, waarvan steeds slechts één 
studie bestond. Dit is een methode waarbij men de 
mogelijkheid in aanmerking moet nemen dat homeopa-
thie een werkzame therapie is voor bepaalde indicaties 
maar voor andere niet. Zou men in de reguliere geneeskun-
de drie duidelijk negatieve studies over de behandeling 
met bepaalde geneesmiddelen van kanker, weke-delen-
trauma’s en reuma combineren met een zwak positieve-
studie over behandeling van hoofdpijn met aspirine in het 
kader van een meta-analyse dan zou de negatieve uitkomst 
daarvan toch eigenlijk niet geschikt zijn om tot de conclu-
sie te komen dat alle conventionele, farmacologische 
interventies niet werkzaam zijn. 
Bij veel van de naar voren gebrachte kritiekpunten sloot 
ook Linde zich aan, de auteur van de eerste grote meta-
analyse over de homeopathie, wiens onderzoek eveneens 
in de Lancet gepubliceerd was, evenals ook andere experts 
op het gebied van het onderzoek naar complementaire 
geneeskunde, zoals Bell en Peters16,17,18) Als conclusie moet 
vastgesteld worden dat de studie van Shang en collegae 
duidelijke methodische zwakheden vertoont en dat hun 
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eindconclusie op een relatief klein aantal studies is 
gebaseerd, die op basis van twijfelachtige gezichtspunten 
zijn uitgekozen. 

Mathie et al (2014) 
De nieuwste meta-analyse over homeopathie van Mathie 
en collega’s is uit 2014. In dit onderzoek werden uitsluitend 
studies opgenomen, waarvan de therapievorm viel binnen 
de categorie ‘geïndividualiseerde homeopathie’. 
Achtergrond van deze werkwijze is dat de auteurs van de 
veronderstelling uitgaan dat alleen het voorschrijven van 
gepotentieerde geneesmiddelen niet noodzakelijk vol-
doende als criterium kan gelden, dus dat we met één 
enkele coherente behandelmethode te maken hebben. 
Klinische homeopathie, complexmiddel homeopathie, 
isopathie e.d. onderscheiden zich ten minste in zoverre 
van de geïndividualiseerde aanpak van de klassieke 
homeopathie dat bij de laatste methode geregeld een 
duidelijk veel langere anamnese tijd vereist is. Dit punt 
zou een belangrijk onderscheid kunnen verklaren in 
betrekking tot de overige voorschrijfmethoden. 
Mathie et al. beginnen zich hiermee te verwijderen van het 
concept van de globale meta-analyse, die de vraag probeert 
te beantwoorden of elke methode die binnen het verzamel-
begrip homeopathie valt werkzaam is. Deze methode geeft 
de mogelijkheid een meer gedifferentieerde blik te krijgen 
op een deel van de aanwezige data dan enig eerder gedane 
studies, hoewel ook Linde et al. (1997) al analyses uitvoer-
den van subgroepen die betrekking hebben op verschil-
lende manieren van voorschrijven van gepotentieerde 
geneesmiddelen. 
Echter niet alleen de beperking tot 32 studies die geïndivi-
dualiseerde homeopathie onderzoeken kenmerkt de 
meta-analyse van Mathie et al. Ook nieuw is de methode 
van kwaliteitsbeoordeling van elke studie apart door het 
geven van een waardering aan een biasrisico, gebruikma-
kend van een instrument van de Cochrane Collaboration19). 
De methodische standaarden hiervan behoren tot de ‘state 
of the art’ van de EBM, vooral wat betreft systematische 
reviews en meta-analyses, zodat Mathie et al. met hun 
methode methodologisch zeer bij de tijd zijn. 
Van de 32 geïncludeerde studies gaven 22 voldoende data 
om in de eindanalyse opgenomen te worden. Deze studies 
leverden een significant positieve uitkomst ten gunste van 
de homeopathie (OR 1,53; betrouwbaarheidsinterval 95% 
1,22 - 1,91). De beoordeling van het gevonden studiemateri-
aal met betrekking tot de 7 aspecten (domeinen) van de 
methodologische kwaliteit (blindering, randomisering, 
selectieve rapportage etc. ) volgens de Cochrane-criteria 
leidde bij Mathie et al. (2014) er echter toe dat slechts drie 
studies als betrouwbaar geclassificeerd konden worden. 
De gecombineerde odds ratio van deze publicaties lag met 
1,98 (95% betrouwbaarheidsinterval 1,16 - 3,38) weliswaar 

hoger dan het gemiddelde, maar de database is door 
uitsluiting van een groot deel van het gevonden materiaal 
zo klein dat de auteurs vaststellen: “Though our conclusions 
can be made most securely from three trials with reliable 
evidence, this sub- set of studies is too small to enable a decisive 
answer to our hypothesis.” 20)

“Hoewel onze conclusies met de grootste zekerheid getrokken 
kunnen worden uit de drie studies met betrouwbaar bewijs is 
deze subgroep te klein om een definitief antwoord te geven op 
onze te testen hypothese.” 
De voornaamste uitkomsten van de meta-analyse van 
Mathie et al. komen volgens hun inschatting overeen met 
die van vergelijkbare eerdere studies: er kunnen (kleine) 
specifieke effecten van de homeopathische behandeling 
worden geïdentificeerd. Deze zijn robuust voor zover 
sensitiviteits-analyses van verschillende subgroepen van 
de geanalyseerde studies vergelijkbaar sterke effecten laten 
zien. De kwaliteit van het gevonden bewijs wordt in zijn 
geheel als klein of onduidelijk aangemerkt, zodat geen 
definitieve conclusies mogelijk zouden zijn. Als gevolg 
hiervan zijn er meer RCT’s van hoge kwaliteit in de geïndi-
vidualiseerde homeopathie vereist om betrouwbare 
uitspraken te kunnen doen.20) 

Slot 
In het geheel bekeken blijkt, wat betreft tot op heden 
gepubliceerde maatgevende meta-analyses over homeopa-
thie, dat er in vier van de vijf gevallen een tendens gezien 
wordt naar een specifieke werkzaamheid van gepotenti-
eerde geneesmiddelen boven placebo. Het eindresultaat 
valt telkens slechts dan negatief uit (homeopathie versus 
placebo) als het grootste deel van de voorhanden zijnde 
gegevens (90 - 95%) 20) van de beoordeling wordt uitgesloten 
en/of er dubieuze statistische methodes worden toegepast. 
Hierbij worden telkens maatregelen getroffen die niet met 
de gebruikelijke wetenschappelijke standaarden overeen-
komen. Tenminste voor zover de beoogde toename van 
betrouwbaarheid door het uitsluiten van studies met 
bepaalde kenmerken niet in passende verhouding staat tot 
de daaruit voortvloeiende verkleining van de database. 
(bijvoorbeeld: drop-out rate < 10 % = 9 studies ten opzichte 
van drop-out rate < 5 % = 5 studies).5) 
Een uitzondering hierop vormt de laatste studie van 
Mathie et al. (2014). Bij deze studie wordt eveneens een 
groot deel van de vooraf gevonden data als (relatief ) 
onbetrouwbaar beoordeeld. De auteurs baseren zich 
hierbij echter op aanvaarde standaardprocedures en hun 
studie levert een voor de homeopathie positief resultaat op. 
De enige studie die tot het eindresultaat leidt dat de 
klinische effecten van de homeopathie geheel door 
placebowerking te verklaren zouden zijn9), laat vanuit 
methodologische standpunt aanzienlijke gebreken zien . 

W E T E n S C H A P
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Bij het onderzoek naar de homeopathie schijnt de beoorde-
ling van de data op grond van de onverenigbaarheid met 
bepaalde vooringenomen theoretische opvattingen een 
belangrijke rol te spelen. Dit verschijnsel wordt in de 
wetenschapstheorie ‘plausibiliteits-bias’ (plausibility bias) 
genoemd.22) Hahn (2013) analyseert bijvoorbeeld de in- en 
uitsluitingscriteria voor studies in het kader van meta-
analyses over homeopathie waarbij een negatieve of 
neutrale tendens heerst en toont onder andere aan de hand 
van statistische overwegingen aan dat zij waarschijnlijk 
achteraf geformuleerd werden. Hij vermoedt dat deze 
methodologische procedure ideologisch gemotiveerd is, 
hetgeen volledig in tegenspraak zou zijn met de weten-
schappelijke eisen van EBM. 
De auteurs van de besproken publicaties zijn het er in meer 
of mindere mate over eens dat het beschikbare bewijs geen 
definitieve slotconclusies mogelijk maakt betreffende de 
werkzaamheid van gepotentieerde geneesmiddelen bij 
afzonderlijke ziektebeelden. Want het ontbreekt aan 
onafhankelijke replicaties van gedegen, gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde dubbelblind- studies bij een en 
dezelfde indicatie. 
Deze vaststelling geeft, in samenhang met andere overwe-
gingen, mogelijkerwijs een richting aan voor de toekomst 
van het onderzoek in de homeopathie. Vanuit dit perspec-
tief zou een evaluatie van de beschikbare data zinvol zijn 
vanuit het standpunt van de modelvaliditeit, alsook de 
hieruit volgende planning van nieuwe op elkaar afgestem-
de studies. De weg hiernaartoe zou ons kunnen voeren via 
het uitvoeren van meta-analyses die, gedifferentieerder 
dan tot nu toe, afzonderlijke methoden van voorschrijven 
en/of bovenal indicaties voor de homeopathische behande-
ling in ogenschouw nemen. Nieuwe inzichten zouden 
bovendien overzichtsstudies kunnen bieden die het tot 
dusver buiten beschouwing gelaten materiaal meenemen, 
zoals bijvoorbeeld observationele studies, en die op basis 
hiervan een meeromvattend beeld zouden kunnen geven 
van het bewijs voor de werkzaamheid van de homeopathie.
n 
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In de antroposofische geneeskunde stellen artsen niet 
alleen een ‘fysieke’ diagnose, maar kijkt de arts daarnaast 
óók vanuit het antroposofisch mensbeeld. Dit mensbeeld 
is een uitbreiding van het fysieke mensbeeld. Het is een 
uitgewerkte beschrijving van diverse ‘lagen’ van de mens 
(dus inclusief het fysieke lichaam) die elk hun eigen 
werking en karakteristieken hebben bij groei en ontwikke-
ling, en bij ziekte- en genezingsprocessen.  
Een van de blikrichtingen daarbij is die van het zogenaam-
de vierledige mensbeeld: de laag van het fysieke lichaam, 
de laag van de levensprocessen en de vitaliteit, de laag 
van het bewustzijn, en de laag van het “ik”, de onveran-
derlijke wezenskern, die een sterke relatie heeft met de 
lichaamswarmte).
Vanuit het antroposofisch mensbeeld kun je, met dat 
vierledige mensbeeld als diagnostisch kader, als volgt 
tegen een urineweginfectie aankijken.  

T H E M A :  A A n D O E n I n G E n  V A n  U R I n E W E G E n

Behandeling van blaasklachten 
vanuit antroposofische geneeskunde

Madeleen Winkler

Urineweginfecties 
Op het gebied van de levensprocessen en vitaliteit kan je 
stellen, dat het slijmvlies van de urogenitale tractus 
dunner is, ten gevolge van leeftijd of eventuele beschadi-
ging. De levens-processen zijn daar minder actief in herstel 
en in het in stand houden van de gezonde situatie. 
In de laag van de bewustzijnsprocessen: pijn en frequente 
mictie wijzen op een te sterk aanwezig zijn van bewustzijn-
sprocessen in de blaasregio.
Warmte: is te weinig aanwezig.

1. Warmte staat centraal staat bij behandeling van urine-
weginfecties. Zorg voor warme voeten en kleding van het 
onderlichaam. Pijn en frequente mictie verbeteren snel 
onder invloed van een warm kamille stoombad: zet een 
pannetje stomende kamillethee in het toilet en ga erboven 
zitten met ontbloot onderlijf. Heeft een vrouw recidiveren-
de urineweginfecties en koude voeten dan kunnen koper-
zooltjes preventief helpen (te bestellen bij  
ateliers@labranche.ch). Deze zooltjes, met een koperen laagje 
eroverheen, zorgen voor een continue terug stralen van de 
eigen warmte waardoor de voeten veel warmer blijven. 

2. Pijn en frequente mictie worden minder onder invloed van 
Apis/ Belladonna compositus, of Apis/Belladonna cum 
Mercurio. 
Van de bij, apis, weten we dat het binnen in een bijenkorf 
37 graden is, de normale lichaamstemperatuur van een 
mens. Een steek van een bij levert ons heftige pijn en een 
dikke, warme rode plek op: het oerbeeld van een ontste-
king. Ook belladonna levert een ontstekingsachtig beeld 
op. Door nu met Apis/Belladonna ‘ontsteking toe te dienen’ 
wordt het urineweginfectie-proces ontlast en kan in het 
lichaam het eigen gezond makende proces weer de over-
hand krijgen. Op soortgelijke manier werken Baptisia/
Lachesis en Cantharis. Baptisia/Lachesis bevat naast de 
apis ook het gif van slangen als lachesis en crotalus, en 
echinacea, thuja en kwarts. In Cantharis compositus zit 
ook achillea, equisetum en vesica urinaria, wat het prepa-
raat met name naar de blaas geleidt.

3. Versterken van de levensprocessen wordt nagestreefd door 
veel (1 liter extra) te drinken, bijvoorbeeld blaasthee met 
uva ursi, berendruif en jeneverbes, fructi juniperi, die een 
samentrekkende werking hebben op de ‘overbloesemende’ 
ontstekingsprocessen.

Madeleen Winkler,  
antroposofisch huisarts te Gouda 
winkler@therapeuticumcalendula.nl
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Ook cranberries en veel citrusfruit (veel vitamine C) zuren 
de urine aan waardoor de, in een alkalisch milieu goed 
gedijende, bacteriën liever vertrekken. 

Preventie van urineweginfecties
Cranberries worden ook preventief geslikt, evenals een 
dagelijks kopje van de eerder genoemde blaasthee. Bij 
vrouwen na de overgang blijkt het dagelijks consumeren 
van lactobacillen via voeding of supplement ook preventief 
te werken. Na de overgang worden de slijmvliezen dunner, 
atrofisch, en kunnen de fecale darmbacteriën eerder 
omhoog kruipen en een urineweginfectie luxeren.
Bekend is ook de honeymoon cystitis: ontmoeting en 
intensief (seksueel) contact met bacteriën van een nieuwe 
partner. Na de vrijpartij meteen uitplassen werkt dan 
preventief. Koperzooltjes in de schoenen voorkomen koude 
voeten, een algemene vrouwenkwaal.

Ook de NHG-huisartsenstandaard heeft inmiddels het 
direct starten met antibiotica verlaten.

Enuresis
Bij bedplassen slaapt een kind meestal te diep. Het neemt 
het signaal dat de blaas vol is eenvoudig niet waar. Later op 
de avond het kind nogmaals laten plassen, waarbij het echt 
wakker moet worden geeft vaak toch niet voldoende 
soelaas.
Bewustzijn in de blaas is te wekken met euritmie therapie, 
een bewegingstherapie waardoor de aandacht voor 
lichamelijke processen weer gewekt wordt. 
Daarnaast kan Hypericum-(Sint-Jans-) olie over de onder-
buik voor het slapen gaan een ‘wekkend’ effect hebben. Ook 
wordt cantharis gegeven, de Spaanse vlieg die goed wakker 
maakt...

Incontinentie voor urine
Naast bekkenbodem-fysiotherapie kunnen ook bepaalde 
oefeningen uit de euritmietherapie2) het ‘wakker zijn’ in 
het blaasgebied versterken, evenals de benodigde tonus in 
spieren en bindweefsel, waardoor een operatie (nog) niet 
nodig is. Ter ondersteuning wordt Senecio comp. gegeven 
met oliveniet en stannum, wat enerzijds het bewustzijn in 
het blaasgebied en anderzijds het goed ‘in de vorm blijven’ 
versterkt. 

nierstenen
Wanneer we de gezonde lichaamsfuncties bezien als een 
voortdurend evenwicht tussen opbouw en in stand houden 
van de stevige lichaamsvorm en uitscheiding, dan is bij het 
ontstaan van nierstenen dat evenwicht zo verstoord dat 
verkalkings- en versteningsprocessen in de nier de over-
hand hebben gekregen. Een niersteenkoliek is dermate 
heftig en pijnlijk dat Diclofenac meestal onmisbaar is. 
Maar om het weer ontstaan van nierstenen verder te 
voorkomen is een speciaal preparaat ontwikkeld met kiezel 
en kalk dat helpt het evenwicht tussen verstening en 
oplossing te behouden: Silex-Lapis cancri solutus, met 
vuursteen (silex = kiezel, of kwarts) en de steen die een 
kreeft in zijn maag uitscheidt (lapis cancri bestaat uit kalk). 
Een kreeft bouwt zijn skelet naar buiten op. Wanneer het te 
klein wordt, vervelt hij, werpt het oude pantser af en vormt 
van binnenuit weer nieuw hard pantser op. Daartoe lost de 
kreeft eerst het kalk uit zijn pantser wat op en scheidt het 
uit in de maag, waar het als stenen verschijnt. Vanuit dat 
kalkdepot kan de kreeft, na afleggen van de te krappe 
pantserjas, een nieuw pantser opbouwen. Door met een 
speciale bereidingswijze deze lapis cancri te mengen met 
de kiezel uit de vuursteen ontstaat een prachtig voorbeeld 
voor het evenwicht tussen oplossende en verkalkende, 
verstenende en uitscheidende processen. Met dat voor-
beeld kunnen patiënten met de neiging tot niersteenvor-
ming geholpen worden om hun innerlijke evenwicht te 
verstevigen en minder snel weer nierstenen te vormen.  n

noten
1. Zie ook Antroposofische geneeskunde in TIG 4 2014 blz 221
2. Euritmietherapie: een antroposofische lichaamsgerichte therapie-

vorm

Gebundelde takken kan je niet breken.
AFRIKAANS SPREEKWOORD
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Inleiding
In dit artikel worden de mogelijkheden beschreven van 
homeopathische geneeskunde bij ongecompliceerde 
urineweginfecties bij gezonde, niet-zwangere vrouwen 
vanaf twaalf jaar. 
Urineweginfecties bij mannen, kinderen tot twaalf jaar en 
risicogroepen vragen nader onderzoek. Mocht daar geen 
dwingende reden tot andere medicatie, zoals antibiotica, 
uit voortvloeien dan kunnen ook zij baat hebben bij een 
homeopathische behandeling. 
Voor de juiste diagnose, de risicogroepen en de mogelijk 
noodzakelijke reguliere behandeling van urineweginfec-
ties verwijzen wij naar de nhg-standaarden:  
www.nhg.org/standaarden/samenvatting/urineweginfecties
 
De belangrijkste klachten zijn: vaker aandrang met 
kleinere hoeveelheden urine, een pijnlijke en/of brande-
rige mictie, pijn in de onderbuik of rug, troebele en/of 
bloederige urine en sterk of slecht ruikende urine. Meestal 
is er geen koorts, hooguit verhoging. 
In de eerste week kunnen de klachten verdwijnen met 
algemene maatregelen, zoals veel drinken, niet te lang 
ophouden van de urine, goed uitplassen, plassen direct na 
gemeenschap en het gebruik van cranberryproducten. 
Zie ook 
www.thuisarts.nl/blaasontsteking/ik-heb-blaasontsteking-
vrouw.

De mogelijkheden van 
homeopathische geneeskunde 
bij urinewegproblemen

Willem van nijnatten, Alex Leupen, Gio Meijer en Frans Kusse

Individualiseren
Een van de kenmerken van een homeopathische behande-
ling is een nauwkeurige, uitgebreide anamnese, naast 
laboratoriumonderzoek en lichamelijk onderzoek als dat 
nodig is. Een van de richtlijnen voor een goede anamnese 
vormen de ‘Criteria van Von Bönninghausen’. 

Criteria van Von Bönninghausen 

Baron Clemens von Bönninghausen (1785-1864) werd geboren  

op het landgoed Herinckhave in Fleringen (richterambt 

Ootmarsum) in de provincie Overijssel, studeerde en promoveer-

de op het Romeins en Oud-Nederlands Recht in Groningen en 

werkte lange tijd als jurist in verschillende hoge functies, onder 

andere bij Lodewijk Napoleon Bonaparte, destijds koning van 

Holland. Daarnaast verdiepte hij zich onder meer in de botanie. 

Nadat hijzelf genezen was van tuberculose met het homeopa-

thisch geneesmiddel Pulsatilla verdiepte hij zich in de homeopa-

thische geneeskunde, waarover hij verschillende werken schreef. 

Als jurist was hij vertrouwd met zoeksystemen binnen de 

juridische literatuur. Om het vinden van een passend geneesmid-

del te vergemakkelijken, heeft hij ook binnen de homeopathie 

een dergelijk zoeksysteem ontwikkeld, het repertorium. Hiermee 

wordt nog steeds gewerkt, momenteel uiteraard in een digitale 

vorm. 

Hij werd vertrouweling van de Duitse arts en scheikundige 

Samuel Hahnemann, grondlegger van de homeopathie, die Von 

Bönninghausens bekwaamheid en vermogen tot het ordenen van 

de groeiende homeopathische kennis van de Materia Medica 

(geneesmiddelenleer), bewonderde. Hahnemann was zo 

enthousiast over hem, dat hij Von Bönninghausen zijn 

Lieblingsschüler noemde. Hij zei: ‘Mocht ik zelf ziek zijn, dan zou 

ik geen andere arts in de wereld vertrouwen, behalve hem.’ 

Door zijn eigen genezing, zijn kennis en zijn maatschappelijke 

bekendheid bezochten veel mensen hem om behandeld te 

worden. In 1843 kreeg hij van de koning van Pruisen de medische 

licentie, zodat hij als arts kon werken. 

Von Bönninghausen heeft criteria geformuleerd waarmee 
een acute klacht uitgevraagd kan worden. Deze criteria 
vormen nog steeds een adequaat instrument om een 
volledig beeld te krijgen van een acute aandoening en het 
bijpassende middel te kunnen zoeken: 

Willem van nijnatten, huisarts en arts  
voor homeopathie,  
w.v.nijnatten@gmail.com 
 
Alex Leupen, arts voor integrale 
geneeskunde, gespecialiseerd  
in homeopathie, 
a.leupen@planet.nl 
 
Gio Meijer, arts voor integrale 
geneeskunde, gespecialiseerd  
in homeopathie,  
gio5@xs4all.nl 
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1 Quis – wie? 
2. Quid – wat zijn de klachten? Ook de sensaties vallen 

hieronder: wat voel je? 
3. Ubi – waar zitten de klachten? De locatie(s) en eventuele 

uitstraling.
4. Quibus auxiliis – waarmee gaan de klachten gepaard? 

Wat zijn de begeleidende symptomen? 
5. Cur – waarom of waardoor? De causa of de uitlokkende 

factor. 
6. Quomodo – wat maakt de klachten erger of beter? De 

modaliteiten van verbetering en verergering. Ook de 
veranderingen in voorkeuren en afkeren van voedings-
middelen vallen hieronder. 

7. Quando – wanneer, modaliteiten van verbetering en 
verergering wat betreft de tijd. 

Infecties met een duidelijke oorzaak
Als er een duidelijke ‘oorzaak’ of aanleiding is voor een 
infectie is deze vaak gemakkelijk te behandelen. 
Voorbeelden zijn (klachten van) een blaasontsteking:
– na een fysiek trauma: Arnica montana (valkruid)
– door afkoeling of kou: Dulcamara (bitterzoet)
– na katheterisatie: Staphisagria (ridderspoor oftewel 

delphinium)
– na gemeenschap: Staphisagria 

Dosering
Hoewel er veel verschillen bestaan tussen artsen voor 
homeopathie onderling over de keuze van de potentie en 
de frequentie van inname, is een 30K-potentie bij overigens 
gezonde mensen meestal voldoende, eenmaal daags 5-10 
globuli gedurende drie dagen. Daarna moet er een duide-
lijke verbetering van de klachten en het algehele ziekte-
beeld zijn. Anders is of het middel niet passend, of er is 
nog iets anders aan de hand. 
Een kortdurende – minder dan een dag – onschuldige 
verergering van de klachten kan een aanwijzing zijn voor 
een gunstige reactie van het lichaam op het geneesmiddel. 
Uiteraard moeten deze klachten steeds worden bekeken in 
een groter verband, met de vraag of er uitbreiding plaats-
vindt van de infectie naar bijvoorbeeld de nieren, of dat er 
andere complicaties zijn die vragen om regulier medica-
menteus ingrijpen. 
Deze homeopathische geneesmiddelen zijn op recept via 
de apotheek te bestellen of via internet, onder andere bij de 
Hahnemann-apotheek in Heiloo: www.hahnemann.nl.

Arnica montana
Arnica (valkruid) is familie van de Asteraceae, de asterachtigen. 

Deze plant groeit op de berghellingen van de Alpen en de Andes. 

Deze hele plantenfamilie heeft een relatie met fysieke trauma’s, 

zelfstandigheid en integriteit, maar iedere plant weer op zijn 

eigen specifieke wijze.

Arnica is het middel van eerste keuze bij alle gevolgen van vallen 

en stoten. Alle verwondingen met blauwe plekken of inwendige 

bloedingen kunnen sneller genezen wanneer Arnica gegeven 

wordt. 

Dulcamara 

Botanische naam: Solanum dulcamara. Nederlandse naam: 

bitterzoet. Familie van de Solanaceae (Nachtschadeachtigen) 

Doelorganen: serosa, mucosa, klierweefsel, gewrichten, urinewe-

gen, huid. 

Sensatie: strangurie, pijnlijke urinelozing 

Erger door: kou en vocht; koele avond in nazomer; onderdrukte 

huiduitslag; onderdrukte afscheiding; rust; koud voedsel; koude 

drank. 

Plaats

Begeleidend

ModaliteitOorzaak

Waar?
Uitstraling
Waarheen?

Hoe?
Wanneer?
Erger?
Beter?

Sensatie
Waardoor?

oa Mind
Met?

Wat?

Schema waarde 
van symptomen

Niveaus van behandelen
Een eenmalige, acute blaasontsteking wordt anders 
benaderd dan een recidiverende of chronische blaasontste-
king. 
Een eenmalige, acute infectie kan goed behandeld worden 
door een (huis)arts met enige homeopathische kennis. Het 
huidige ziektebeeld levert de aanwijzingen voor het 
passende middel. Een mogelijk aanleiding of trigger vormt 
een belangrijke indicatie voor de geneesmiddelkeuze.
Een recidiverende of chronische blaasontsteking vraagt 
verdergaande kennis. Daarbij moet – naast de klachten die 
samenhangen met de blaasontsteking en de mogelijke 
aanleiding – ook gekeken worden naar de gehele ‘constitu-
tie’, zowel lichamelijk als geestelijk. Het mentaal-emotio-
nele beeld geeft vaak de beslissende aanwijzing. Maar ook 
de familieanamnese kan een sleutel bevatten.
Deze behandeling hoort thuis bij een arts die zich verder 
gespecialiseerd heeft in de homeopathische geneeskunde 
(zie adressen van de AvIG, vakgroep homeopathie op 
www.avig.nl).
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Cystitis door zitten op koude grond. 

Beter door: warmte; beweging. 

Concomitant: reuma alternerend met diarree. 

Mentaal: Zij zijn vaak bezorgd over de familie. Ze kunnen lang 

over familiekwesties blijven praten. Zij hebben de neging 

dringend advies te geven. Vaak zijn ze eigenwijs en dominant, en 

recht-door-zee.

Thema: angst voor een dijkdoorbraak of watersnood; ‘de vrouw 

achter de dijk’. 

Observatie & lichamelijk onderzoek:. Struis. Grote, vlezige wratten 

in het gezicht en/of op de handen. 

Staphisagria
Delphinium staphisagria is de botanische naam. Als homeopa-

thisch geneesmiddel staat deze plant bekend als Staphisagria 

(ridderspoor of delphinium). Deze plant heeft prachtige frêle 

helderblauwe bloemen en behoort tot de familie van de 

Ranunculaceae, de ranonkels. Dit is een van de oudere plantenfa-

milies. 

Een van de kenmerken van dit geneesmiddel is dat het past bij 

mensen die problemen krijgen wanneer zij niet gerespecteerd 

worden, wanneer letterlijk grenzen worden overschreden. 

Mensen die goed op dit middel reageren, zijn over het algemeen 

zachtaardig van aard. Zij kunnen ook wel heel boos worden maar 

gaan niet schelden maar lopen eerder weg of gaan met iets 

gooien. Dat gooien is dan niet gericht tegen iemand. Ze willen 

gewoon iets stuk gooien omdat zij hun opgekropte boosheid 

anders niet kwijt kunnen en ook niemand pijn willen doen.

Doelorganen: tractus urogenitalis, huid, gebit. 

Sensatie: brandende pijnen, tenesmus. Stekerig-schrijnende 

pijnen, als van een snijwond. 

Verergering: na siësta; na coïtus; na roken van tabak.  

Causa: verdriet, kwetsing, gekwetste trots. Honeymoon disease: 

cystitis na vrijen met nieuwe partner. Blaasklachten na cystosco-

pie of katheterisatie. 

Verbetering: beter na ontbijt; warmte; na nachtrust. 

Mentaal: zachtaardig, onderdrukte boosheid. In later stadium 

heftige boosheid met gooien. Timide. Angst om zelfcontrole te 

verliezen. 

Observatie & lichamelijk onderzoek: diepliggende ogen met blauwe 

kringen. Schilferende eruptie op behaarde hoofd.  

Oogleden: styes (strontjes). Psoriasis. 

De pijnen die horen bij de blaasklachten zijn brandende pijnen 

en tenesmus, of stekerig-schrijnende pijnen, als van een 

snijwond.

 

Infecties met karakteristieke klachten
Een andere sterke aanwijzing voor een bepaald geneesmid-
del kan het klachtenpatroon zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn de veelbeproefde middelen Apis 
mellifica (gemaakt van de honingbij), Berberis vulgaris 
(zuurbes) en Cantharis (Spaanse vlieg).

Apis 

Volledige naam: Apis mellifica. Nederlandse naam: honingbij. 

Familie van de Apidae. Klasse van de Insecta. 

Doelorganen: huid, slijmvliezen, serosae (meningen, pericard, 

peritoneum, synovia), blaas en nieren. 

Lokalisatie: pijn in blaashals, vooral aan het begin van de mictie. 

Rechtszijdig: bijvoorbeeld ovariumcyste rechts.

Sensatie: brandende en stekende pijnen.

Erger: voor de menstruatie; lokale warmte; geringste aanraking. 

Beter door: koude applicaties.

Concomitant: urinewegproblematiek met urineretentie. 

Urinewegproblematiek met oedeemvorming. 

Urinewegproblematiek met urticaria. Oedeem met dorstloos-

heid. Quincke’s oedeem. 

Mentaal: ‘de bezige bij’. Onhandigheid, laat dingen vallen. 

Jaloezie. 

Observatie & lichamelijk onderzoek: pharyngitis: huig gezwollen als 

zakje water. Oedeem rond of onder de ogen, als zakjes vocht. 

Berberis 

Botanische naam: Berberis vulgaris. Nederlandse naam: zuurbes. 

Familie van de Berberidaceae (orde van de Ranunculales). 

Doelorganen: nieren en blaas, gewrichten, lever, tractus digesti-

vus. 

Lokalisatie: pijn vanuit een van de nieren langs de ureter 

uitstralend naar de blaas en bovenbenen. Belangrijk middel bij 

pyelonephritis. 

Sensatie: neuralgische pijnen, scherp en stekend. Pijnen 

uitstralend over groot gebied. Verspringende pijnen. 

Koliekpijnen (bijvoorbeeld niersteenkoliek). Sensaties van 

borrelen en gorgelen. 

Erger door: schokken; trillen; bewegen; van 16.00 uur tot 

middernacht. 

Beter door: buitenlucht; na mictie. 

Concomitant: reumatische klachten of jicht in combinatie met 

lever- en nierklachten.  

Mentaal thema: ‘de diplomaat’ (bemiddelt bij conflicten).

Observatie & lichamelijk onderzoek: acute klachten: bleek, ziekelijk, 

ingevallen gezicht. Holle ogen en donkere kringen onder de 

ogen. Slaakt plotseling kreten van de pijn. Urinesediment dik, 

slijmerig, helderrood. 
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Cantharis 

Moderne naamgeving: Lytta vesicatoria. Nederlandse naam: 

Spaanse vlieg. Familie van de Meloidae (oliekevers). Klasse van de 

Insecta. 

Doelganen: huid (brandwonden met blaarvorming), slijmvliezen, 

tractus urogenitalis, luchtwegen, darmen. 

Lokalisatie: hevige pijn in blaas, blaashals en urethra, tijdelijk 

verlicht na mictie. 

Sensatie: brandende, rauwe of schrijnende pijn. 

Erger door: mictie; koud drinken; geluid van stromend water; 

glinsterende oppervlakken; koffie. 

Beter door: wrijven; warmte; rust; koude dranken of applicaties. 

Concomitant: acute heftige ontstekingen met heftig delirant 

beeld. Acute urineweginfectie met priapisme. Hemorrhagische 

cystitis. 

Mentaal: heftig delirant beeld met woede-uitbarstingen. Vloeken; 

schreeuwen; bijten. 

Angst en rusteloosheid tijdens acute ziekten. Seksuele overprik-

keling. 

Observatie & lichamelijk onderzoek: gelaatsuitdrukking waarop 

lijden is af te lezen. Plotseling bewustzijnsverlies met rood 

gezicht. Ruwe tongranden, eventueel met blaren. Bij acute ziekte 

heftig delirium met grote opwinding. Blaarvorming bij brand-

wonden. 

Recidiverende en chronische blaasontstekingen
Zoals gezegd vragen dergelijke aandoeningen een diepere 
kennis van de homeopathie om deze grondig te behande-
len. Deze behandeling kan beter worden overgelaten aan 
meer ervaren artsen voor homeopathie. Bij de anamnese is 
het belangrijk om alle tracti uit te vragen, evenals eetlust, 
voedingsvoorkeuren en -afkeren, reacties op temperatuur 
en weersomstandigheden, de invloed van de hormonale 
cyclus etcetera. Een goede mentaal-emotionele anamnese 
vraagt ervaring en kennis. 
Een van de middelen waar wij regelmatig succes mee zien, 
is Colibacillinum, een homeopathisch geneesmiddel dat 
gemaakt is van een kweek van Escherichia coli. Bij vrouwen 
die steeds een infectie hebben door Escherichia coli kan dit 
de cirkel doorbreken. Bij de casuïstiek wordt hiervan een 
voorbeeld gegeven.
Een ander middel waaraan gedacht moet worden bij 
recidiverende of chronische cystitiden, met name bij 
mannen en zeker als het gepaard gaat met prostatitis, is 
Medorrhinum, een homeopathisch geneesmiddel dat 
gemaakt is van een kweek van Neisseria gonorrhoeae, de 
verwekker van gonorroe. De keuze voor dit middel kan 
worden gemaakt op basis van het klachtenpatroon, maar 
ook naar aanleiding van aanwijzingen in de eigen voorge-
schiedenis van de patiënt (behandeld voor gonorroe in het 
verleden) of bij een van de voorouders.

In de homeopathische geneeskunde is bekend dat een 
aantal infectieuze ziekten, ook al zijn ze adequaat behan-
deld met antibiotica, sporen kunnen nalaten bij de nako-
melingen. 

Casuïstiek
Onderstaande praktijkgevallen zijn voorbeelden hoe een 
homeopathische behandeling van een blaasontsteking kan 
verlopen.
 
Casus 1. Een vrouw met blaasontstekingen 
 Alex Leupen 
De intake vond plaats in november 1990. Het betreft een 
51-jarige vrouw met recidiverende blaasontstekingen. De 
klachten begonnen toen ze pas getrouwd was (op 24-jarige 
leeftijd). ‘Als ik met koud weer op een stoep ga zitten, heb 
ik twee dagen later een blaasontsteking’. 
De klachten van de cystitis waren: pijn bij het plassen, 
aandrang: duurt even voordat de urine naar buiten komt, 
vaker plassen, meer klachten ’s middags en ’s avonds, geen 
bloed of slijm in de urine, kleur urine onveranderd. 
Overige klachten: nachtelijke kuitkrampen. Soms langdurig 
verkouden, erger door tocht (3). Om 3.00 uur wakker door 
een verstopte neus met een gele neusuitvloed. 
Medische voorgeschiedenis: in verleden hoog cholesterol in 
het bloed, hiervoor is zij een dieet gaan volgen waarop het 
cholesterolgehalte normaliseerde. 
Op de leeftijd van 30 jaar een kunstgebit wegens cariës. 
Vaak tandwortelabcessen. 
Gedurende half jaar schouderpijn rechts (tevens pijn boven 
rechter schouderblad). 
Familieanamnese: Moeder bottuberculose; overleden aan 
leverkanker. Vader: nierbekkenontstekingen; op de leeftijd 
van 70 jaar nierdialyse. 
Thuissituatie: getrouwd, twee dochters (24 en 18 jaar). De 
jongste dochter woont nog thuis. Samen met haar man 
heeft zij een familiebedrijf. 
Temperatuur: veel kouwelijker sinds ze afgevallen is. 
Voorheen had zij een fors overgewicht. Zij is 16 kg afgeval-
len. 
Voedingsvoorkeur: chocola, ijs, zoet, likeur. In mindere mate 
groenten en speklapjes. 
Voedingsafkeer: witlof, koolraap, vis, zuur. 
Geen voedingsintoleranties. 
Dorst: normaal. 
Slaap: slaapt goed in en door. Slaaphouding: linker zij. 
Dekens opgetrokken tot in de nek. Ze wordt uitgerust 
wakker. Ochtendmens. Zij gaat graag vroeg naar bed  
’s avonds. 
Dromen: over moeder en schoonvader, vlak voor hun dood. 
Afscheidsdromen. 
Menses: geen bijzonderheden. Regulaire cyclus – nog niet 
in de overgang. 
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Karakter: ze houdt niet van huishoudelijk werk. In het 
begin van haar huwelijk had ze zelf een bedrijf opgericht. 
Nu heeft ze samen met haar man een bedrijf, zij doet de 
administratie. 
Zij is direct op de man af. Haar man houdt van zeilen, zij 
niet. Zij is bang om om te slaan. 
Ze is precies en heeft moeite met delegeren. Ze doet de 
dingen liever zelf: ‘Dan gebeurt het goed’. 
In het gezin is zij dominerend en komt op vreemden soms 
kortaf over – zij praat op een ‘commando-toon’. In het 
gezin doet men wat zij zegt, ze heeft geen conflicten. Soms 
is ze pinnig. 
Het werk moet foutloos zijn. 
Ouderwets: ‘er is een verschil tussen directie en medewer-
kers’. Wil niet door medewerkers bij de voornaam 
genoemd worden. Ze heeft behoefte aan hiërarchie. ‘Als ik 
een man was geweest, zou ik militair geworden zijn’. 
Angsten: bang voor onweer (2) en harde geluiden (3). 
‘Neurotisch als er een hond blaft’. Hoogtevrees (2). 
Observatie: stevig gebouwd, bazige en kordate uitstraling. 
Scherpe priemende blik. 

Voorschrift: Dulcamara 200K elke twee weken gedurende 
enkele maanden. 
Follow-up van vijf jaar: geen recidief blaasontsteking gehad. 

Casus 2. Clara, een meisje met blaasklachten 
 Alex Leupen 
Het betreft een zevenjarig meisje met blaasklachten. De 
intake vond plaats in januari 1999. 
In november 1998 kreeg Clara een blaasontsteking. Ze 
klaagde over pijn in de schede en ’s nachts veel uit bed om 
te plassen. Ze had geen koorts. Voorheen had ze een 
nierbekkenontsteking gehad. Ze was toen doodziek met 
hoge koorts, moeder moest haar dragen. Ze was apathisch. 
Volgens de kinderarts was er sprake van vesico-urethrale 
reflux. 
Ze drinkt heel weinig, haar moeder maakt zich hier zorgen 
over. 
Vanwege de nierbekkenontsteking in de voorgeschiedenis 
heeft ze tot een week geleden een onderhoudsdosering 
antibiotica gehad (gedurende zes weken). Verder heeft ze 
last van bedplassen. 
Soms gaat ze met de hak van haar voet in haar kruis zitten 
om het plassen tegen te houden. 
Overige klachten: logopedie wegens heesheid; ze heeft een 
harde stem. Oorbellen geven een ontstekingsreactie. 
Zwangerschap en bevalling: tweelingzwangerschap (twee-
lingbroer). Haar moeder kreeg in de derde maand klachten 
van symfysiolyse. ‘Ik was er blij mee, want toen kon ik 
tijdelijk stoppen met werken’. (Moeder is de kostwinner). 
Moeder woog uiteindelijk 100 kg. Clara daalde als eerste in, 
‘haantje de voorste’. Eerstgeborene. 

Babytijd: ze was gretig als baby, ze wilde altijd zuigen. Als 
baby maakte ze al grapjes, en had ze overgewicht; later was 
ze als kind lang en slank. Vaccinaties en dentitie: geen 
bijzonderheden. Lopen: met twaalf maanden. 
Ze heeft waterpokken doorgemaakt. 
Algemeen: eerder kouwelijk dan warmelijk; last van koude 
voeten. Geen last van overmatig zweten of nachtzweten. 
Zon: geen invloed. 
Voeding: dol op spaghetti, pizza, vis, mosselen en wijn(!). 
Aversie: vet, jus, kip, pannenkoek, witlof en aardappelen 
(gekookt of gebakken). Ze drinkt weinig. Stoelgang: geen 
bijzonderheden. 
Karakter: ze is de helft van een tweeling. Zij heeft een 
tweelingbroer en een oudere zus (drie jaar ouder). Veel 
ruzie met haar zus. Haar zus is erg jaloers op de tweeling 
en voelt zich snel buitengesloten. 
Volgens moeder is ze ‘een lekkere meid’. Heel vrolijk en 
gezellig. Behulpzaam en sociaal. 
Ze wil conflicten oplossen tussen anderen. Bemiddelen. 
Herstellen van de harmonie. 
Ze verzamelt van alles, sleept het ‘naar haar hol’. 
Zij troost haar vader of moeder als ze verdriet hebben. Bij 
conflicten tussen ouders onderling kiest ze partij voor haar 
vader. 
Ze is heel begaafd en begrijpt veel. Op driejarige leeftijd 
vroeg ze: ‘Waarom heeft God de wereld gemaakt?’ 
Als haar moeder hoofdpijn heeft, legt Clara haar hand op 
haar voorhoofd en de hoofdpijn verdwijnt. 
Slaap en dromen: Slaaphouding: rechter zij. Droom: Clara is 
met haar moeder aan het knuffelen en ze voelt een puntig 
monster in haar nek. Droom: Clara is haar ouders kwijt.
Droom: moeder was plotseling weg, alles leek heel donker. 

Voorschrift: Berberis 200K, 2 granules elke 2 weken. 
Follow-up van twee jaar: geen recidief blaasontsteking 
gehad. 

Casus 3. Vrouw met acute cystitis
 Alex Leupen 
Een vrouw belt op dat ze een acute blaasontsteking heeft. 
Zij heeft op een ligfiets gefietst en urenlang koude wind in 
haar kruis gekregen. Ik laat haar Dulcamara (MK) ophalen. 
Na enkele uren zijn de verschijnselen verdwenen. 

Casus 4. Man met een acute epidydimitis 
 Alex Leupen 
Een 33-jarige man komt met een acute epididymitis. Hij 
heeft hoge koorts en de ontsteking is erg pijnlijk, eerst 
rechts, later links. Na een antibioticumkuur van de 
huisarts daalt de koorts en wordt de pijn minder. Zodra de 
kuur afgelopen is, komt de koorts en de pijn in volle 
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hevigheid terug. De ontsteking zit weer rechts. Opvallend 
is dat de man normaal erg zachtaardig is en nu met de pijn 
erg kwaad wordt op de kinderen en tegen ze schreeuwt. 

Voorschrift: Staphisagria 30K, EENMALig één dosis. Hierna 
een nacht lang een extreme verergering van de pijn (‘alsof 
iemand de hele nacht met een ijzeren laars in mijn testikels 
schopte’), de volgende dag geheel klachtenvrij! 

Casus 5: Jongetje met een acute urethritis 
 Alex Leupen 
Een jongetje van drie jaar is al weken aan het schelden. 
Opeens krijgt hij een urethritis, de hele piemel is rood, 
gezwollen en pijnlijk en hij krijgt een permanente erectie. 
Hierdoor heeft hij veel pijn. Na Cantharis 30K EENMALIG 
ééN DOSIS volgt herstel binnen enkele dagen. 

Casus 6. Vrouw met cystitiden, een verslag van een 
derdejaars medisch student (keuzestage)
 Behandelend arts: Alex Leupen  
Woensdag 22 juni jongstleden zag ik de 38-jarige mevrouw 
S. op het spreekuur bij een homeopathisch arts. Eerder dit 
jaar had zij zich gepresenteerd met recidiverende cystiti-
den, waarvan zij sinds vier jaar last had. De blaasklachten 
zijn begonnen nadat zij een nieuwe vriend kreeg. De 
klachten bestonden met name uit een koud gevoel over de 
blaas en rugpijn met een beiderzijdse zijwaartse uitstra-
ling. Van strangurie was geen sprake. De nierfunctie was 
normaal en tot pyelonephritis was het nooit gekomen. Het 
laatste jaar waren de problemen zo hardnekkig dat er 
ongeveer één keer per maand een nieuwe antibioti-
cumkuur werd uitgeschreven door haar huisarts. 
Vervolgens heeft de uroloog gediagnosticeerd dat de 
blaasbodem beschadigd is geraakt. Hij stelde voor om te 
starten met een profylaxe nitrofurantoïne. Mevrouw S. 
vond dit een wel heel radicale aanpak en vroeg in haar 
kennissenkring om andere tips. Zo kwam ze in contact met 
deze homeopathisch arts. 

Het eerste contact met een homeopathisch arts is een stuk 
uitgebreider dan een gemiddeld huisarts- of specialistisch 
consult. De homeopathisch arts poogt een ruim beeld te 
krijgen van zijn patiënte en zoemt als het ware uit van de 
specifieke tractus. In het geval van mevrouw S. kwam 
verder aan het licht dat zij een aantal jaar eerder was 
behandeld voor een hyperthyreoïdie. Deze had zich 
gepresenteerd met plotse palpitaties, waarvan zij wakker 
schrok uit haar slaap. De internist heeft de hyperthyreoïdie 
behandeld met het thyrostaticum carbimazol, een middel 
wat haar naar eigen zeggen afvlakte. Dit middel is geconti-
nueerd totdat de hormoonspiegel stabiliseerde binnen de 

normaalwaarden. Sindsdien wordt de hormoonspiegel met 
enig regelmaat gecontroleerd. Tot op heden zijn er geen 
afwijkende waarden gevonden, hoewel mevrouw de laatste 
tijd het gevoel heeft naar een nieuwe hyperthyreoïdie te 
neigen. 

Het is voor een homeopathisch arts gebruikelijk om te 
vragen naar de eetlust. Als echte ‘desires’ kwamen (Franse) 
kaas, brood, rode wijn en chocolade naar voren. 
Daarentegen waren koffie en vlees duidelijke ‘aversions’. 
Patiënte is zelfs een lange periode vegetarisch door het 
leven gegaan, nadat zij op zesjarige leeftijd de slachting 
van een koe had gezien. Haar dorst beschrijft mevrouw als 
hoog normaal en ze bestrijdt deze vooral met thee. 
Ook de geestelijke en sociale componenten zijn uitgebreid 
aan bod gekomen. Patiënte vertelde zich gelukkig te 
voelen. Samen met haar partner heeft ze een bedrijf in 
Utrecht. In het weekend verblijft ze in haar eigen huis in 
het westen van het land, want ze is erg op haar vrijheid 
gesteld. Haar vader is overleden. Met haar moeder heeft zij 
geen contact meer. Haar moeder is doof en heeft te kampen 
met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Een 
aantal jaar geleden heeft haar moeder zich teruggetrokken 
elders in het land en wil geen contact met haar dochter. 
Mevrouw S. betwijfelt of ze dit besluit moet accepteren of 
dat ze juist contact moet forceren. 
In mijn ogen is het consult bij een homeopathisch arts een 
stuk informeler dan een consult bij een reguliere dokter. 
Dat kan van belang zijn wanneer je een reële karakterschets 
van een patiënte wil krijgen. Tijdens het gesprek met 
mevrouw S. kwam zij opgewekt en energiek over. Ze leunde 
ver over de tafel naar voren en haar ogen schoten continu 
heen en weer. Ze sprak in rap tempo en gebruikte veel 
mimiek om verdere expressie aan haar woorden te geven. 
In haar enthousiasme stootte ze een mok thee om over 
tafel. 

Aan het eind van het consult is het de bedoeling dat de 
homeopathisch arts tot een soort totaaldiagnose komt. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met somatische, 
psychische en sociale factoren. Tenslotte wordt de Materia 
Medica geraadpleegd in de zoektocht naar het best passen-
de middel bij de klachten en de constitutie van deze 
mevrouw. De keuze viel op Staphisagria 200K. Daarnaast 
werd haar aangeraden ter ondersteuning gedurende een 
aantal maanden dagelijks 1000 mg vitamine C te slikken. 
Nu, vier maanden later, heeft mevrouw S. vier keer twee 
pilletjes ingenomen en meldt zij dat het erg goed met haar 
gaat. Sinds de start met het homeopathisch middel heeft ze 
geen cystitis meer doorgemaakt. Daarnaast heeft mevrouw 
ook het gevoel dat ze meer in balans is en dat het gevoel 
van een dreigende hyperthyreoïdie is verdwenen. Onlangs 
heeft ze haar antroposofische huisarts op de hoogte 

T H E M A :  A A n D O E n I n G E n  V A n  U R I n E W E G E n
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gebracht van dit homeopathische succes en deze heeft erg 
enthousiast gereageerd. Gezamenlijk wordt besloten het 
middel nog twee maanden te continueren. Daarna zal een 
evaluatie volgen en indien mogelijk zal het middel worden 
afgebouwd.  n

Wiens geest niet meer in het Ondoorgrondelijke wortelt, 
moet leven vanuit de oorspronkelijkheid van zijn hart. 

Wie die oorspronkelijkheid heeft verloren, 
moet leven vanuit de liefde. 

Wie niet meer vol liefde kan leven, 
moet tenminste rechtvaardig handelen. 

Wie zelfs dát niet meer kan, 
moet zich door zeden en gewoonten laten leiden.

Het afhankelijk worden van de heersende moraal 
is echter de onderste trede der zedelijkheid 

en duidt reeds op verval. 
Wie dán nog meent – door zijn verstand te ontwikkelen – 

zijn hart te kunnen vervangen, is een dwaas.
LAO TSE
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B O E K B E S P R E K I n G

Artsen hebben over het algemeen niet veel op met statis-
tiek en dat is eigenlij k niet verwonderlij k. Wanneer je als 
(aanstaand) praktiserend arts de bestaande tekstboeken 
over medische statistiek leest, krij g je een ver-van-mij n-
bed-gevoel. Wat moet je als praktiserend arts met sensitivi-
teit, specifi citeit, p-waarden, enzovoorts? Statistiek is iets 
voor wetenschappers, niet bruikbaar voor de patiënt die 
tegenover je zit.
Aan de andere kant: wanneer je kennismaakt met 
homeopathie ben je verbaasd over de reproduceerbaarheid. 
Hoe is het mogelij k dat je een aantal schij nbaar niet met 
elkaar samenhangende symptomen, zoals ‘nachtelij ke 
onrust’, ‘dorst voor kleine hoeveelheden drinken’ en 
‘voedselvergift iging’ met elkaar kan combineren en 
vervolgens vrij  zeker kan zij n van een goed eff ect van het 
homeopathisch geneesmiddel Arsenicum album? Hier 
lij kt een soort wiskundige regel achter te zitt en. Wanneer je 
een tij dje met het homeopathisch repertorium gewerkt 
hebt, valt op dat je vaak voorgeschreven middelen in heel 
veel rubrieken terugziet. Hoe komt dat?
Het probleem dat artsen met statistiek hebben, is ongeveer 
net zo oud als de homeopathie: er is nog een ander soort 
statistiek waar artsen weinig over horen en lezen. Deze 
statistiek is door dominee Bayes in 1763 voor het eerst 
beschreven en later door Laplace in een praktische vorm 
gegoten. Lange tij d was deze statistiek ‘alternatief ’, 
zogenaamd onwetenschappelij k. Toch werd het altij d 
stiekem, en inmiddels ook openlij k, toegepast omdat het 
in de praktij k zo bruikbaar was.
Dit boek legt aan de hand van de homeopathische praktij k 
uit wat statistiek is, door een homeopathisch arts en zij n 
dochter, assistent professor aan de Technische Universiteit 
Delft . De dagelij kse medisch praktij k gaat over 
waarschij nlij kheid, niet over zekerheid. De 
waarschij nlij kheid dat een homeopathisch middel gaat 
werken, kun je vergroten door meer symptomen toe te 
voegen. Met statistiek kun je ook begrij pen waarom vaak 
voorgeschreven middelen oververtegenwoordigd zij n in 
het repertorium.

Bayesiaanse statistiek is voor homeopathische artsen meer 
dan een interessante hobby. Ze kunnen hiermee aan 
coll ega’s uitleggen wat de wetenschappelij ke basis van hun 
werk is. Belangrij ker nog is de mogelij kheid de methode 
homeopathie te verbeteren. De enorme hoeveelheid 
prachtige casuïstiek die nu verloren gaat, kan worden 
samengebald tot repertoriumrubrieken die berusten op 
een wetenschappelij ke analyse van de dagelij kse praktij k.  
n

Fundamentals of statistics and clinical research in homeopathy

Auteurs: Lex Rutt en, Martine Rutt en
Prij s € 13,95. Verkrij gbaar bij  Merlij n Boekhandel,
htt p://www.merlij nboekhandel.nl/fundamentals-of-statistics-and-

clinical-research-in-homeopathy.html
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Dit is nu zo’n boek dat naadloos past in de evolutie die de 
AvIG doormaakt.
Sinds we ‘AvIG zij n’ houdt de vraag ons bezig hoe we 
onszelf opnieuw kunnen uitvinden op een manier die 
aansluit bij  deze tij d. Een belangrij k antwoord op die vraag 
is leefstij l en all es wat daarmee samenhangt.
Het boek van Trudy Vlot gaat over leefstij l en daarmee 
neemt ze een positie in tussen de orthodoxe universitaire 
geneeskunde en de diverse complementaire 
behandelwij zen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen leefstij linterventies 
(zelfh ulp) en leefstij lgeneeskunde (inbreng van artsen). De 
auteur geeft  aan dat 75% van all e aandoeningen leefstij l 
gerelateerd zij n, een percentage dat ook vanuit andere 
bronnen steeds meer wordt bevestigd.
Het Gezondheidsfundament is een interdisciplinair concept, 
zoals de auteur schrij ft . Het bevat elementen uit de natuur, 
evolutie, neuro-economics en (klinische) psycho-neuro-
immunologie.

Qu a inhoud is het boek heel overzichtelij k opgebouwd. 
Deel A gaat over het waarom van leefstij linterventies. In 
deel B wordt behandeld hoe leefstij l werkt in 
gezondheidsvraagstukk en. Deel C gaat over het wat, de tien 
praktische thema’s van het gezondheidsfundament.
 1. Voeding en drinken
 2. Beweging en rust
 3. Slaap en herstel (regeneratie)
 4. Ritmes en bioritmes
 5. Energie
 6. Stress en ontspanning
 7. Omgeving
 8. Psychisch of mentaal welzij n, gedrag en emoties
 9. Sociale bezigheden en ondersteunende relaties
 10. Levensdoel(en), spiritualiteit, zingeving, passie

Uiteindelij k gaat het er om te leven naar de wett en van de 
natuur en de evolutie waarin overleving van het individu 
en overleving van de soort voorop staan.
Voor de overleving van de soort is de hergeboorte van een 
wij -tij dperk nodig.
We hoeven daarvoor niet terug naar de oudheid en 
evenmin “in onze blote kont rond een kampvuur te dansen 
om het wij -gevoel te creëren (het mag overigens wel).” 

De lay-out van boek is prachtig en uitnodigend, inclusief 
het lett ertype en de afstand tussen de regels. Het boek leest 
vlot en is toegankelij k geschreven. Hoewel het 
fysiologische grondmodel van Het Gezondheidsfundament 
een tamelij k ingewikk eld systeempatroon vormt, slaagt de 
auteur er in om de verschill ende onderdelen ervan goed uit 
te leggen. De regelmatig terugkerende herhalingen laten 
zien dat het boek ook onderwij skundig doordacht is.

Is er dan niets aan te merken op dit boek? Ja, toch wel. Hier 
en daar zij n de uitspraken speculatief, zoals de opmerking 
dat het bioritme van het nog ongeboren kind al verstoord 
wordt indien de bevall ing niet kan plaatsvinden in het 
tweede kwadrant van een etmaal maar wordt ingeleid op 
een tij dstip dat voor de verloskundige of gynaecoloog het 
meest praktisch is. 
Verder ontbreken helaas verwij zingen vanuit de tekst naar 
de literatuurlij st aan het eind. De literatuurlij st zelf is 
ronduit slordig opgemaakt en nu al toe aan herziening.
Minder herhalingen en iets minder ‘Dr.Phil’ (pag. 223-229) 
laten het boek (nog) vlott er lezen.

Al met al een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen 
in leefstij l en dus ook voor iedere AvIG arts. Hoewel het 
laatste woord nog niet gezegd is over de invull ing van 
leefstij linterventies heeft  Trudy Vlot met dit boek een 
belangrij ke bij drage geleverd aan de discussie. En daarmee 
heeft  zij  de gebruikers (patiënten) en de beroepsgroep 
geholpen in het ontwikk elingsproces.  n

Het Gezondheidsfundament

Gerard Jansbergen

Auteur: Trudy Vlot
Uitgeverij  Sequana 2016. 
ISBN 978-90-826288-0-7 NuR 860
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Judith Dekkers kleurt graag buiten de lijntjes en dat wordt 
ook duidelijk als we dit boek ter hand nemen. ‘Kinderbuik’ 
is een vrolijk, handzaam boek met kaders en foto’s, 
handzame tips en recepten, alles om de lezer te inspireren 
en enthousiasmeren. Het is een informatief zelfhulpboek 
gericht aan het kind en voor het kind. Wanneer je begrijpt 
wat er in de buik gebeurt, waarom die buik juist nu zo 
reageert - en dat in relatie tot eigenlijk alles om je heen - 
kun je werkelijk een verandering tot stand brengen. 
Eigenlijk is het een boek voor iedereen die lekker in zijn vel 
wil zitten, er open voor durft te staan dat een kleur ook iets 
uitdrukt. Als je altijd zwarte kleding draagt, is dat anders 
dan wanneer je je kleurrijk in bijvoorbeeld oranje hult. 
Judith maakt een verbinding tussen buikklachten en 
emoties, geluk en actief aan de slag gaan. Een stap die 
verder gaat dan de protocollen waaraan kinderartsen 
gebonden zijn in het ziekenhuis. Natuurlijk moet je weten 
wat er speelt in de buik. De diagnose is belangrijk, maar de 
oplossing of oorzaak kan wel eens uit onverwachte hoeken 
komen.
Kinderen krijgen leuke oefeningen met kinderfoto’s hoe je 
yogahoudingen kunt doen voor die buikpijn, en leren zelf 
te voelen wat er gebeurt.
De relatie met gelukkig zijn en hoe je daar zelf een bijdrage 
aan kan leveren, wordt gecombineerd met lekkere recep-
ten, ook van bijvoorbeeld gezonde hamburgers en pannen-
koeken. Dit boek geeft inzicht in hoe je goede producten 
kunt eten die ook lekker zijn en goed voor je gezondheid.
Kortom een heerlijk boek om aan je (klein)kinderen te 
geven.  n

Kinderbuik lekker in je vel door aandacht, ademen en eten

Gio Meijer

Dr. Judith M. Dekkers-Kocken, kinderarts voor maagdarm-
leverziekten
Winkelprijs: 24,99 euro
ISBN:97890 202 11030
ISBN e-book: 97890 202 11054
NuR: 860
Trefwoord: kinderen/voeding
Verschijning: 2014
Uitgeverij AnkhHermes, onderdeel vBK/media, Utrecht
Aantal pagina’s: 192 soft kaft met in de achterflap een ‘buik-
schrift’
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De Engelstalige boekenserie ‘Bolk’s Companions’ behan-
delt medische onderwerpen vanuit een nieuwe methodolo-
gie, die de auteurs all emaal zelf al jaren in de praktij k 
toepassen. Uitgaande van de reductionistische medische 
basiskennis, waar elke student en arts bekend mee is, 
wordt een volgende onderzoeksstap gezet. De universitaire 
geneeskunde verklaart de hele mens, zoals we die elke dag 
in onze spreekk amer tegenkomen, met kennis tot op 
moleculair en zelfs atomair niveau. Met deze stap will en de 
auteurs de samenhang herontdekk en in deze medische 
‘deeltjeskennis’, om zo weer tot een beter inzicht in de ‘hele 
mens’ te komen. 
Deze kwalitatieve benadering, de ‘4-step approach’ 
genoemd, kan volgens de auteurs bij dragen aan onder 
meer een beter begrip van psychosomatiek, en behulp-
zaam zij n bij  het verder individualiseren van een medische 
behandeling.
Eind november 2016 publiceerde de Kingfi sher Group in 
Driebergen een nieuw deel in de serie ‘Bolk’s Companions’. 
Dit deel, ‘Endocrinology – A methodological approach 
towards integrative understanding’ behandelt enerzij ds 
enkele endocrinologische systemen en ziekten middels de 
eerder genoemde methodologie. Anderzij ds wilden de 
auteurs aan de hand van dit onderwerp hun methodologie 
– de ‘4-step approach’– explicieter beschrij ven, zodat deze 
ook toegankelij k wordt voor medisch studenten en 
coll ega’s. 
All e Bolk’s Companions worden als digitaal pdf-bestand 
gratis beschikbaar gesteld via www.bolkscompanions.com. 
Ook zij n op deze site papieren exemplaren tegen kostprij s 
te bestell en. Voor Endocrinology is dat € 10,– (exclusief 
verzendkosten).  n

Endocrinology – A methodological approach towards 
integrative understanding
Guus v.d. Bie, M.D.
Ricardo Ghelman, M.D.
Loes v.d. Heuvel, M.D.
Kore Luske, M.D.

Endocrinology – A methodological aproach towards integrative understanding



218 TIG – tijdschrift voor integrale geneeskunde | jaargang 31 | nummer 4 | 2016

Redactie:
W.G. Leeuwenburgh-Pronk, M.C. de Vries, A.M. Koning
Winkelprij s € 19,50
ISBN 9789462510449
Omvang 142 pagina’s
Verschij ning januari 2015
Uitgeverij  Paris

In dit boek wordt een overzicht gegeven van de thema’s die 
bij  bestudering van all e tuchtrechtelij ke uitspraken tegen 
kinderartsen in de periode 2001-2013 naar voren zij n 
gekomen. Het boek is een praktisch naslagwerk voor 
kinderartsen, artsen in opleiding tot kinderarts en andere 
professionals in de zorg voor minderjarigen, zoals huisart-
sen, vertrouwensartsen, psychologen, KNO-artsen, 
psychiaters en chirurgen.

Tuchtrecht in de kindergeneeskunde

Een praktisch overzicht voor professionals in de zorg voor minderjarigen

In deze uitgave komen onder andere de volgende onder-
werpen aan bod:
l praktische uiteenzett ing van de procedure van een 

tuchtrechtklacht;
l bespreking van de ‘statistiek’ van de klachten tegen 

kinderartsen en artsen in opleiding tot specialist (AIOS);
l praktische tips voor iedere arts geconfronteerd met een 

tuchtklacht;
l uitkomst enquête onder kinderartsen over hun ervarin-

gen met het tuchtrecht;
l de juridische positie van de AIOS in het tuchtrecht: hoe 

vindt de leermeester-gezel-verhouding zij n weerslag in 
de toetsing van verantwoordelij kheden door het 
tuchtcoll ege?

Tuchtrechtelij ke uitspraken zij n opgenomen over:
l het afgeven van medische verklaringen en gezagskwes-

ties;
l het doen van een melding aan het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling, doorbreken van het beroepsge-
heim;

l onzorgvuldig medisch handelen.

Over de redactie:
Wendela Leeuwenburgh is algemeen kinderarts in het 
Emma Kinderziekenhuis, AMC. Zij  is lid van de commissie 
Kinderarts, Ethiek en Recht van de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde.
Martine de Vries is kinderarts en medisch ethicus in het 
LuMC. Zij  is voorzitt er van de commissie Kinderarts, 
Ethiek en Recht van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde.
Anne Marie de Koning is advocaat bij  Sennef de Koning 
van Eenennaam Advocaten, Den Haag.  n

B O E K B E S P R E K I n G
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O P I n I E

Inleiding
In de afgelopen maanden is het onderwerp vaccinaties 
een aantal keer in de media ter sprake geweest. 
Aanleiding is de toename van het aantal ouders dat zich 
kritisch opstelt tegenover vaccinaties die hun kinderen 
worden aangeboden. 
In de media wordt daar in het algemeen eenzijdig en 
zwart-wit op gereageerd door zowel overheidsinstanties, 
journalisten als een enkele cabaretier. Een moeder die het 
waagde in haar column in een bekend tijdschrift vaccina-
ties ter discussie te stellen, werd in een televisieprogram-
ma publiekelijk aan de schandpaal genageld. Er mogen 
geen kritische vragen gesteld worden, want ‘vaccinaties 
zijn goed en boven elke twijfel verheven’, zo lijkt het. Het 
RIVM wil zelfs twee miljoen euro uittrekken om ouders er 
nog eens extra van te overtuigen dat zij hun kinderen 
moeten laten vaccineren. 
Een misvatting in deze discussie is dat deze kritische 
ouders (en artsen) tégen vaccinaties zouden zijn. Vrijwel 
alle ouders en artsen – dus ook artsen die de integrale 
visie onderschrijven – zijn voorstanders van vaccineren. 
Maar vaccinatie moet wel wetenschappelijk goed zijn 
onderbouwd en er moet openheid van zaken zijn over de 
voor- en nadelen, en mogelijke bijwerkingen, zodat 
ouders op basis van feiten een voor hun kinderen juiste 
keuze kunnen maken en artsen een onderbouwd, 
evenwichtig en eerlijk advies kunnen geven.
Het bagatelliseren of zelfs ontkennen van bijwerkingen 

– hoe gering in aantal ze ook mogen zijn, er zíjn in de 
laatste jaren ernstige bijwerkingen gemeld – wekt juist 
wantrouwen in de hand, waardoor ouders zelf op internet 
gaan zoeken. En op internet zijn helaas sites te vinden die 
eerder angst inboezemen dan objectieve informatie 
bieden. 

Een tweede misvatting is dat homeopathische- en antropo-
sofische artsen tegen vaccinatie zouden zijn. 
Samuel Hahnemann, arts en scheikundige, en grondlegger 
van de homeopathie, verwelkomde het boek (1) van zijn 
Britse collega Edward Jenner over zijn positieve ervaringen 
met het koepokkenvaccin tegen de pokken. Hij meldde 
Jenner dat ‘vaccineren’ op hetzelfde principe berust als het 
homeopathisch principe, namelijk het bestrijden van een 
ziekte met een stof die gelijkende symptomen kan veroor-
zaken. Over dit onderwerp had Hahnemann in 1790 voor 
het eerst gepubliceerd.
Artsen die homeopathische en antroposofische geneeskun-
de toepassen zijn in het algemeen voor vaccinatie, mits 
wetenschappelijk onderbouwd en de voordelen opwegen 
tegen de mogelijke nadelen.
Een uitgebreider artikel over dit onderwerp zal in een van 
de komende nummers van het TIG verschijnen.

1. An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae; a Disease 
Discovered in some of the Western Counties of England, Particularly 
Gloucestershire, and Known by the Name of The Cow Pox, Edward Jenner 
(1896)

Reactie op discussie in Duitsland over homeopathie 
en vaccinatie in 2015

 Bron: Databank van de Carsten Stichting
 Vertaling: Elly Best

Op 23 maart 2015 discussieerde Frank Plasberg in de ARD 
het programma ‘Hard maar fair’ met zijn gasten onder 
andere over homeopathie. In een omvangrijk tweede deel 
van de uitzending werd aandacht besteed de destijds 
overal gevoerde discussie over de inenting tegen mazelen. 
De verbindende factor tussen deze beide thema’s moest de 
veronderstelde ontbrekende wetenschappelijke onderbou-
wing zijn van de argumenten van zowel de tegenstanders 
van inentingen als van de voorstanders van homeopathie.

Hierbij moet allereerst worden opgemerkt dat uit empi-
risch onderzoek gebleken is dat artsen, die zich tevens ook 
homeopaat mogen noemen, inentingen geenszins zonder 
meer afwijzen. Het verschil met reguliere artsen is vooral, 
dat zij meer weloverwogen omgaan met de bestaande 
richtlijnen1), en deze steeds naar de situatie van de indivi-

Vaccinaties en wetenschap
Commentaar bij het actuele mediadebat

Frans Kusse

Met dank aan de Carsten Stichting 

Frans Kusse, arts voor integrale 
geneeskunde, gespecialiseerd in 
homeopathie
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duele patiënt vertalen.1) Dat de arts en cabaretier Eckhart 
von Hirschhausen in het televisiedebat homeopaten en 
tegenstanders van vaccinatie doelbewust voor het gemak 
maar op één hoop gooide, is daarom naar mijn mening 
niet terecht.De in het televisiedebat onder andere door de 
arts en cabaretier Eckart von Hirschhausen volgens mijn 
mening beoogde ongedifferentieerde identificatie van 
homeopaten met tegenstanders van vaccinaties is derhalve 
niet objectief gerechtvaardigd. “Met ca. 70% staat de 
meerderheid van de homeopathisch opgeleide kinderart-
sen in Duitsland positief ten aanzien van vaccinaties.” 2)

Ook de bij Plasberg gesuggereerde overeenkomst tussen 
beide groepen, namelijk dat hun argumenten irrationeel 
zijn, blijkt bij nadere beschouwing ongegrond: de homeo-
pathie is geen therapievorm die uitsluitend berust op 
placebo-effecten. Eveneens onjuist is de bewering, die 
onlangs weer naar aanleiding van de uitkomsten van een 
nieuwe meta-analyse3) in de media aangehaald werd, dat de 
werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen niet 
wetenschappelijk bewezen is.4,5)

Het is eerder zo, dat er met betrekking tot de homeopathie 
weliswaar meer van dergelijke overzichten van klinische 
studies bestaan met een negatieve uitkomst, maar deze 
zijn in de minderheid en berusten op een handelwijze die 
de epidemioloog Robert G. Hahn als volgt heeft gekarakte-
riseerd: “Wie de conclusie wil trekken, dat homeopathie 
geen klinische effecten zou hebben, moet meer dan 90% 
van de beschikbare klinische studies buiten beschouwing 
laten”  6)

Van de meer dan 700 gepubliceerde studies over homeopa-
thie, waaronder circa 350 gerandomiseerde placebo-gecon-
troleerde dubbelblinde studies, laat namelijk verreweg het 
grootste deel een positief resultaat zien. Het feit, dat in 1981 
al niet te ontkennen viel, en nu evenmin, namelijk dat er 
duidelijk meer onderzoeken bestaan die op een werkzaam-
heid van de homeopathie wijzen, becommentarieerde 
de methodoloog Kienle destijds al met de woorden: “(Dit) 
is onverenigbaar met de geldende paradigmata. Het is een 
bron van ergernis die alleen uit de wereld geholpen kan 
worden wanneer men de onderzoeken als zodanig en de 
resultaten in twijfel trekt.”  7)

Deze weg kozen ook de auteurs van de actueel bediscussi-
eerde meta-analyse: het rapport, dat in opdracht van de 
Australische regering tot stand kwam, werd al in de 
ontwerpfase wegens diverse methodische tekortkomingen 
bekritiseerd, onder andere door het Homeopathy Research 
Institute (HRI). De Britse onderzoekers waren kritisch over 
het feit, dat de in- en uitsluitingscriteria voor de uiteinde-
lijk te evalueren studies niet volledig transparant waren. 
Daarnaast wezen zij erop, dat de presentatie van de 
slotconclusies door hun Australische collega’s misleidend 
was. Zo beweerden de auteurs bijvoorbeeld dat er geen 

betrouwbaar bewijs voor was dat homeopathie bij een 
bepaalde ziekte werkzaam was wanneer één of meerdere 
studies met een positief resultaat niet door een onafhanke-
lijk onderzoeksteam waren herhaald, ook als het om 
kwalitatief uitstekende onderzoeken ging; een uit weten-
schappelijk oogpunt uiterst ongewone procedure. 
Normaliter zou in zo’n geval op de positieve tendens van 
de onderhavige data worden gewezen en het voorbehoud 
gemaakt worden dat er voor definitieve conclusies nader 
onderzoek nodig was.8) In de huidige versie van het rapport 
zijn deze aangegeven tekortkomingen niet gecorrigeerd. 
 
Net als dus de reeds in 2005 gepubliceerde meta-analyse 
van Shang et al.,9) die, in tegenspraak met alle voorafgaan-
de grote overzichten van de homeopathie,10,11,12,13) tot de 
slotsom kwam dat de uitkomst van de studies verenigbaar 
was met de hypothese dat het effect vanhomeopathische 
geneesmiddelen niet groter was dan placebo-effecten, 
vertoont ook het nieuwe Australische rapport aanzienlijke 
methodische tekortkomingen, waardoor je achter de 
sterke eindconclusies grote vraagtekens moet plaatsen.  
Zo wordt de 34 jaar oude prognose van Kienle bewaarheid: 

“Men zal met deze bron van ergernis moeten leven. Het zal 
steeds moelijker worden om de bewering vol te houden, 
dat de werkzaamheid van homeopathische geneesmidde-
len zich niet laat aantonen.”   7)

Helaas wordt de feitelijke stand van het onderzoek naar 
homeopathie ook in het actuele mediadebat nauwelijks 
belicht, hoewel al het materiaal via de databanken van de 
Carstens-Stiftung vrij toegankelijk is.14,15) Een gefundeerd 
onderzoek en een evenwichtiger rapportage met betrek-
king tot het thema homeopathie zou dus mogelijk moeten 
zijn voor iedere journalist die bereid en in staat is zich 
tenminste in hoofdlijnen met de materie bezig te houden. 
Tot dan zal het vermoedelijk altijd weer bij schreeuwerige 
uitingen over de onwetenschappelijkheid van de homeopa-
thie blijven, die zich echter desondanks op grond van haar 
overtuigende therapeutische successen nog steeds ver-
heugt in een groeiende populariteit bij de patiënten.  n
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Op zaterdag 28 januari 2017 (9.00 -17.30 uur) 
organiseert de Academy for Integrative Medicine een

introductiedag Integrative Medicine 

Thema: Integrale aanpak van maag-darmklachten
Locatie: Landgoed De Horst in Driebergen 

Maag-darmklachten komen in de (huisarts)praktijk veel 
voor. Integrative Medicine biedt veel diagnostische en 
therapeutische mogelijkheden bij deze klachten. Op 
deze dag benadrukken wij de visie op en de persoonlijke 
benadering van deze klachten.
Drie IM-huisartsen (Babette Blokhuis, Peter Staal en 
Wim Roukema), ieder met verschillende achtergronden 
en kennisgebieden, zullen hun ervaringen met 
maagdarmaandoeningen in de dagelijkse praktijk 
toelichten vanuit de zienswijze van Integrative Medicine.
Prof. dr. Jan van der Greef, hoogleraar systeembiologie, zal 
Integrative Medicine belichten vanuit de systeemtheorie. 
Remko Kuipers, cardioloog in opleiding en gepromoveerd 
op Evolutionaire Geneeskunde, zal een lezing houden 
over de belangrijke rol van leefstijl-geneeskunde in de 
gezondheidszorg.
Trudy Vlot, arts voor integrale geneeskunde, zal haar visie 
geven op de praktijk van Integrative Medicine vanuit de 
(klinische) Psycho-Neuro-immunologie (kPNI).
Dagvoorzitter zal zijn Ines von Rosenstiel, kinderarts IM, 
voorzitter van het Nationaal Informatie en Kenniscentrum 
Integrative Medicine (NIKIM) en een van de pioniers van 
IM in Nederland.

Op deze dag zal er veel ruimte zijn voor discussie, 
het uitwisseling van gedachten en ervaringen, en de 
ontmoeting met gelijkgestemden.

Deze dag is een introductiedag voor de tweejarige 
opleiding Integrative Medicine voor studenten 
geneeskunde in de masterfase, basisartsen, huisartsen, 
medisch specialisten en tandartsen  die op 31 maart (’s 
avonds) en 1 april 2017 van start zal gaan.

Informatie over de kosten en het dagprogramma en/of 
inschrijven voor de introductiedag en de opleiding:
www.aim-edu.nl

Accreditatie is aangevraagd bij de AVIG, NAAV en NVAA.

A C A D E M y  F O R  I n T E G R A T I V E  M E D I C I n E
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l Geloof je in meer mogelijkheden 
om mensen te helpen genezen 
en ben je nieuwsgierig naar een 
nieuwe visie om je horizon te ver-
breden? 

l Schrijf je dan in voor de tweejarige 
postacademische opleiding Integra-
tive Medicine (IM), 

l Deze opleiding is toegankelijk voor 
artsen (basisartsen, huisartsen én 
medisch specialisten), tandartsen 
en masterstudenten geneeskunde.

l Er zijn vijf blokken georganiseerd 
per jaar, vrijdagavond 19  -22 u en 
zaterdag 9  -17 u. Dus tien blokken 
in totaal.

l De lezingen worden gegeven door 
ervaren collega’s en wetenschap-
pers vanuit verschillende vakrich-
tingen.

Postacademische opleiding
Integrative Medicine (IM)
Laat je inspireren voor een humane, duurzame geneeskunde!

Academy For Integrative Medi-
cine (AIM)
De Academy for Integrative Medicine 
(AIM) is een onderwijsinstituut dat 
opleiding en nascholing organiseert 
op het gebied van Integrative Medi-
cine (IM).
Meer informatie vindt u op  
www.aim-edu.nl

Oorsprong Integrative Medicine
IM is in de VS ontwikkeld en wordt 
daar momenteel aan meer dan 70 aca-
demische centra (waaronder o.a. Yale, 
Harvard en Stanford) onderzocht, 
onderwezen en toegepast. 
Wereldwijd is het momenteel een 
groeiende beweging met focus op 
een actieve patiënt, openheid naar 
alle vormen van geneeskunde waar 
bewijs voor bestaat en een nadruk op 
preventie. 
Nederland loopt achter bij deze 
ontwikkelingen. Hier wordt IM mond-
jesmaat aan enkele medische facul-
teiten onderwezen. Er heerst nog een 
klimaat dat het bij IM gaat om place-
bowerking van onbewezen behande-
lingen, terwijl er in werkelijkheid al 
veel bewijs voor handen is voor een 
aantal niet-reguliere behandelingen 
bij bepaalde aandoeningen. 

Effectiviteit en veiligheid
Het Amerikaanse Consortium heeft 
een ‘ethisch raamwerk’ ontwikkeld 
om therapieën al dan niet toe te 
laten. De twee belangrijkste criteria 
voor toelating hierbij zijn effectiviteit 
en veiligheid. Als een therapie bewe-
zen werkzaam is en veilig kan deze 
worden aanbevolen. Als een therapie 
niet bewezen werkzaam is maar wel 
veilig kan deze worden toegelaten als 
daar een wens voor is. Een therapie 
die bewezen werkzaam is maar niet 
veilig (bijvoorbeeld chemotherapie), 
kan toegepast worden indien nodig 
maar wel onder goede controle. Een 
therapie waarvan de werkzaamheid 
niet is aangetoond en niet veilig is, 
moet natuurlijk worden afgeraden.

Wat is Integrative Medicine?
De definitie van het Amerikaanse Consortium Academic Health 
Centers for Integrative Medicine, een samenwerkingsverband van 
momenteel 61 universiteiten, luidt:
‘The practice of medicine that reaffirms the importance of the re-
lationship between practitioner and patient, focuses on the whole 
person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate 
therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to 
achieve optimal health and healing.’

De Nederlandse vertaling van de definitie voor Integrative Medi-
cine is: 
‘Integrale geneeskunde (1) stelt de therapeutische relatie tussen 
patiënt en hulpverlener centraal, (2) kijkt naar de gehele mens, 
(3) maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van 
alle geschikte therapeutische benaderingen, zorgprofessionals en 
disciplines, om zo (4) tot optimale gezondheid en optimaal herstel te 
komen.’ 

Dr. Rogier Hoenders, Integrative Psychiatry; Conceptual foundation, 
implementation and effectiveness; Proefschrift, Groningen 2014; 
ISBN 978-90-367-6685-2

A C A D E M y  F O R  I n T E G R A T I V E  M E D I C I n E
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A G E n D A

Overzicht congressen en cursusdagen 2017
 

AIM, CIP, SuRON en Homeopathie Stichting (HS) 

Vrijdag 13 januari 2017: Behandelconcepten Acupunctuur/TCM, dr. Luxenburger (Swerf)
Vrijdag 13 januari 2017 14 - 21 u Start opleiding voor acupunctuur, dr. Wolfram Stör (Swerf)
Zaterdag 14 januari 2017: TCM, Bagang etc., dr. Luxenburger (Swerf)
Zaterdag 14 januari 2017: Opleiding voor acupunctuur, dr. Wolfram Stör (Swerf) 
Zaterdag 28 januari 2017: Introductiedag tweejarige opleiding Integrative Medicine (aIm) (h)
Vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017: Plantenindeling yakir en evolutie, Annette Sneevliet (hs) (b)
Vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017: nascholing Medische Acupunctuur, Acupunctuur en de oncologische patient, Mischa 

Nagel, David Kopsky en Gary Deng, internist-oncoloog en acupuncturist in het Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center in New York (avIg vakgroep i.s.m. Oncozorg) (r)

Zaterdag 4 februari: PMS en menopauze, Resie Moonen (hs, pach) (b) 
Vrijdag 10 februari 2017: Opleiding voor acupunctuur, dr. H. Luxenburger (Swerf)
Zaterdag 11 februari 2017: Introductiedag antroposofische geneeskunde (aIm) (S)
Donderdag 9 maart 2017: Wetenschappelijk congres: registratie (aIm) (h)
Zaterdag 11 maart 2017: Opleiding voor acupunctuur, dr. Bachmann (Swerf)
Zaterdag 18 maart 2017: Symposium schedelacupunctuur advanced, dr. Hans Ogal (Swerf)
Woensdag 22 maart 2017: 7de congres Integrale Psychiatrie in Groningen: Out of the box!? (cIp)
Vrijdag 31 maart 19.30 - 21.30 u: Introductie AIM jaar 1 blok 1 / jaar 2 blok 5 (aIm) (h)
Zaterdag 1 april 2017: Leefstijlgeneeskunde 1: Beweging en ademhaling (aIm) (h)
Zaterdag 31 maart 2017: Opleiding voor acupunctuur, dr. Bachmann (Swerf)
Zaterdag 1 april 2017: Opleiding voor acupunctuur, dr. Bachmann (Swerf)
Vrijdag 7 april 2017: Congres Mind-Body Medicine, prof. Luan Fortune (aIm) (h)
Zaterdag 8 april 2017: Congres Integrale Geneeskunde (aIm) (h)
Zaterdag 8 april 2017: Traumatologie/sportblessures, Alex Leupen (hs, pach) (b) 
Vrijdag 21 april 2017: Evolutionaire kijk op dierengeneesmiddelen 1, Alex Leupen (hs) (b)
Vrijdag 12 mei 19.30 - 21.30 u: AIM jaar 1 Blok 2/jaar 2 blok 5 (h) 
Zaterdag 13 mei 2017: Leefstijlgeneeskunde 2: Voeding (aIm) (h) 
Vrijdag 19 en zaterdag 20 mei: Mahesh Gandhi (b)
Zaterdag 27 mei: Acuut urethraal syndroom, Willem van Nijnatten en Alex Leupen (hs, pach) (b)
Vrijdag 9 juni 19.30 - 21.30 u: AIM jaar 1 blok 3 / jaar 2 blok 6 (h)
Zaterdag 10 juni 2017: Leefstijlgeneeskunde 3: Stressmanagement en zingeving (aIm) (h)
Vrijdag 9 - dinsdag 13 juni: Innovatie in complexe geneeskunde (alleen voor huisartsen) (oE) Italië
Vrijdag 16 juni 2017: Evolutionaire kijk op dierengeneesmiddelen 2, Alex Leupen (hs) (b)
Zaterdag 24 juni 2017: Zuigelingen: krampen en inentingen, Alex Leupen en Wim Roukema (hs, pach) (b)
Donderdag 7 en vrijdag 8 september 2017: Start Interdisciplinaire Basismodule Antroposofische Geneeskunde (aag)(k)
Vrijdag 15 en zaterdag 16 september: Homeopathie Congres (hs) (h)
Zaterdag 23 september: Griep en acute koorts: Alex Leupen (hs, pach) (b)
vrijdag 29 september - dinsdag 3 oktober: Innovatie in complexe geneeskunde (alleen voor huisartsen) (oE) Italië
Vrijdag 6 (avond) en zaterdag 7 oktober: AIM jaar 1 blok 4: introductie vakgroepen IM (h)
Vrijdag 3 november: Oncologie, leefstijl en zingeving (Nijmegen; organisatie Radboud Universiteit) 
Zaterdag 4 november: Homeopathie en oncologie, Jens Wurster – onder voorbehoud
Zaterdag 11 november: Schouderklachten, Alex Leupen (hs, pach) (b)
Vrijdag 17 en zaterdag 18 november: Ortrud Lindemann (b)
Vrijdagavond 6 en zaterdag 7 december: AIM jaar 1 blok 5: anamnese en casusbespreking (h)
Zaterdag 16 december, 14 - 17 u: Acute otitis media, Alex Leupen (hs, pach) (b) 
Vrijdag 26 en zaterdag 27 januari 2018: Cold-blooded creatures: comparing snakes, spiders, insects, fish and amoebae: 

Jonathan Hardy (E)

 aag: Info en inschrijven via https://www.academieag.nl/aanbod/interdisciplinaire-
basismodule/

 aIm: Inschrijven via www.aim-edu.nl
 (hs en pach): Inschrijven via www.homeopathiestichting.nl
 Oncozorg (vakgroep medische acupunctuur avIg): www.oncozorg.nl/nascholing-medische-acupunctuur
 Congres Integrale Psychiatrie Groningen: www.congresintegralepsychiatrie.nl 
 oE: Nascholing voor huisartsen in Italië: inschrijven via  

www.otro-elements.it/huisarts
 Swerf: Inschrijven via www.swerf.nl
 

 Locaties: 
 B: Motel Van der Valk Breukelen: www.hotelbreukelen.nl
 H: Landgoed De Horst Driebergen: www.landgoeddehorst.nl
 K: Landgoed Kraaybeekerhof Driebergen: www.kraaybeekerhof.nl
 E: Hotel Van der Valk Eindhoven: www.hoteleindhoven.nl
 R: Congrescentrum De Reehorst in Ede: www.reehorst.nl


