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WAAROM DIT
TIJDSCHRIFT?
Met dit tijdschrift voor integrale geneeskunde hopen wij een
nieuwe fase in de medische dialoog in- te leiden. Wie de ontwikkeling van het medisch denken gedurende de laatste decennia
op de voet gevolgd heeft, kan niet ontkomen aan de indruk, dat de
afstand tussen de allopatische geneeswijze en diverse alternatieve
therapieën
kleiner
wordt.
Homeopathie,
acupunctuur,
paranormale geneeskunde kunnen op meer welwillendheid
rekenen bij vele traditionele geneeskundigen dan dit bij voorbeeld
een halve eeuw geleden het geval was.

Er zijn natuurlijk' artsen, die iedere vorm van alternatieve
therapie als kwakzalverij beschouwen, maar hun aantal slinkt
en vooral bij de jongere lichtingen der medici is er duidelijk
vraag naar meer en betere informatie over de alternatieve
geneeswijzen. Het is ook te verwachten, dat de wetgeving
deze tendens op de voet volgen zal. Er zal vermoedelijk in de
medischejurisprudentie ruimte geschapen worden voor het
toepassen van alternatieve methoden naast die van de thans
gangbare officiële geneeskunde. Maar hier doen zich meteen
levensgrote problemen voor. "De universitair ontwikkelde
geneeskunde beschikt over een onuitputtelijke hoeveelheid
kennis en ervaring en onze medische voorzieningen staan op
esn hoog niveau.
Zij dienen daarom uitgangspunt te blijven van ons therapeutisch denken en handelen. Een door de reguliere
geneeskunde teleurgestelde patiënte), die door een
alternatieve therapie beter geholpen werd, kan er toe komen
de officiële geneeskunde geheel af te wijzen. Hij/zij vergeet
dan, dat de officiële geneeskunde in vele andere gevallen
levensreddend of genezing brengend is gebleken.
Zou bij voorbeeld de chirurgie als medische techniek
uitvallen, dan zou daarvoor in de alternatieve sfeer nauwelijks
een vervanging aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor vele
ziekten, die met medicijnen behandeld worden, ledere
weldenkende homoeopatische arts kent ziektebeelden waarbij
hij een operatie zal adviseren of een allopatisch middel,
bijvoorbeeld een antibioticum. De penseelschimmel behoort
overigens in West Afrika al eeuwen (!) tot het arsenaal van
de kruidenarts.
Wij stellen deze punten graag voorop, om duidelijk te

maken, dat we alternatieve therapieën niet - zoals de naam
misschien suggereert - als alternatief, maar als complement
willen invoeren, in al die gevallen, waar de officiële
geneeskunde nog geen antwoord op de uitdaging van de
ziekte weet, of haar slechts gedeeltelijk in de greep krijgt.
Reeds Hippokrates moet gezegd hebben : "Wie geneest, heeft
gelijk", een uitspraak, die door Paracelsus is overgenomen.
Uiteraard is het niet altijd mogelijk vast te stellen, of een
therapie de genezing bewerkt heeft. Maar om dat te
constateren, gelden in de alternatieve geneeskunde precies
dezelfde statistische regels als in de traditionele medische
wetenschap. Als een paranormale genezer tien keer scoliose
bij jonge mensen in korte tijd verandert of zelfs opheft, gaat
het niet aan hier van toeval te spreken.
Er bestaat ongetwijfeld een zeker verzet bij vele artsen om de
resultaten van alternatieve genezers au sèrieux te nemen. Zo
dringt het bij voorbeeld niet tot hen door, dat een "paragnost"
patiënten die lijden aan multiple sclerose of de ziekte van
Bechterew (door een wekelijkse behandeling) soms 30 jaar op
de been kan houden. Het niet willen accepteren van deze
opmerkelijke resultaten, wordt vaak gerationaliseerd met de
schijn-argu-mentatie, dat voor de westers geschoolde medicus
deze resultaten niet kunnen gebruikt worden, omdat ze op een
redeneertrant berusten, die niet in het westers denkmodel past.
Zo wordt bij voorbeeld de acupunctuur hors concours
geplaatst, omdat haar resultaten meestal worden verklaard met
redeneringen die nog op zeer oude geschriften als de Chinese
Nei Tjing teruggaan. Maar er bestaat geen enkele reden,
waarom het niet eens mogelijk zal zijn, langs "westerse"
redeneringen deze beproefde Chinese techniek te verklaren.
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Diegenen, die beweren, dat we tot zo lang maar moeten
wachten, stellen hier een eis, die ook binnen de officiële
geneeskunde niet gesteld wordt.
In zijn recente afscheidscollege zei Prof. Kloosterman:
"Dit neemt niet weg dat door zorgvuldige waarneming
sommige geneesmethoden proefondervindelijk zijn gevonden,
lang voordat inzicht in de kwaal en in de aard van de
behandeling er een wetenschappelijke verklaring voor
verschafte. Lang voor de ontdekking van de vitamine C was
al bekend dat verse groenten scheurbuik konden voorkomen
en genezen. De Kaapkolonie dankt zelfs haar ontstaan aan
deze wetenschap. De vondst van de grote geneeskracht
verscholen in de bladeren van het vingerhoedskruid is te
danken aan een kruidenvrouwtje en aan zorgvuldig
waarnemen van een Engelse platte-landsarts. De werking van
aspirine, al enige generaties lang gewaardeerd, is pas enkele
jaren geleden begrijpelijk geworden, doordat het een
prostaglandineremmer bleek te zijn. Kinine was als
geneesmiddel tegen malaria in gebruik, lang voor de
ontdekking van het plasmodi-urn falciparum. De grote
betekenis van het zorgvuldig handenwassen alvorens een
barende vrouw inwendig te onderzoeken ging bijna dertig jaar
vooraf aan de ontdekking van de ziekmakende werking van
sommige bacteriën. Hieruit blijkt, dat vele belangrijke ontdekkingen in de geneeskunde zuiver empirisch waren en niet
berustten op logische redenatie of op inzicht in de
werkingswijze. Daar staat tegenover dat met behulp van
statistische-epidemiologisch onderzoek, de effectiviteit van
deze behandeling toch overtuigend aangetoond kan worden."
Wat men bovendien gauw vergeet is, dat onze eigen wetenschap zich in een overgangs-fase bevindt, waarbij nieuwe
denkmodellen aan de orde komen. Tegenover de causaalenergetische redeneertrant komt ook de syn-chrooninformatieve aan bod en het is zeer goed denkbaar, dat
homeopathie langs deze weg verklaard moet worden.
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Tot de grote ontdekkingen van de twintigste eeuw behoort de
holografie. De Hongaarse fysicus Gamov zocht een methode
om lichtgolven op dezelfde manier vast te leggen als
geluidsgolven (via een grammofoonplaat, etc.). Het door hem
ontwikkelde hologram is a.h.w. een gestold lichtbeeld, dat
onder bepaalde omstandigheden de oorspronkelijke structuur
weer zichtbaar maakt, zoals op de grammofoonplaat de
zanger weer tot leven komt.
Volgens Pribram werken onze hersenen met holografische
beelden. Amerikaanse onderzoekers menen dat acupunctuur
ook zo te verklaren is. Ook oor-acupunc-tuur, iriscopie en
handlijn-diagnostiek zouden hiertoe terug te brengen zijn.
Het ligt in onze bedoeling een steentje bij te dragen tot de
ontwikkeling van een integrale geneeskunde, waarin de
resultaten van alle efficiënte therapieën geihtegreerd worden.
We zullen de dialoog tussen de officiële en alternatieve
therapie bevorderen, uitgaande van geverifieerde resultaten
van acupunctuur, homeopathie, paranormale geneeskunde,
enz. We zullen daarbij ook de psychotherapie en
psychosomatiek niet vergeten, en trachten een filosofie te
ontwikkelen, die voor alle partijen aanvaardbaar is. We willen
ook aandacht schenken aan onderzoek in de randgebieden van
de allopatische geneeskunde (enzymen-therapie, warmte- en
koude-therapie, chelatie-therapie, enz.) en samen nadenken
over het ziekenhuis van de toekomst en de mogelijkheid van
integrale groepspraktijken. Zonder rechthebberigheid, met
respect voor alles wat op het gebied van geneeskunde in ons
land en elders tot stand gekomen is, en met de tolerantie die
openstaat voor het nieuwe, die bereid is alle dingen te
onderzoeken en het goede te behouden.
De Redactie
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SYMBIONTENTHERAPIE
DE SYMBIONTENTHERAPIE ALS ALTERNATIEF VOOR
TONSILLEKTOMIE
B. THONON
Tonsillektomie (TE) is misschien wel de meest uitgevoerde
operatie in de "ontwikkelde" landen. In Nederland zijn het er
per jaar 140.000-180.000. In veel landen wordt bij 20-30°/o van
de kinderen TE gedaan, terwijl er bij slechts 2-3°/o een strikte
indikatie hiertoe zou bestaan. Aanleiding tot het
literatuuronderzoek vormde de vraag of het verantwoord is om
een kind TE te laten ondergaan. Van belang daarbij is
bekendheid met alternatieve mogelijkheden. Het toepassen van
de kennis over het belang van fysiologische bakteriën die het
slijmvlies en onderliggend weefsel als voedingsbodem hebben,
resulteert in de "Symbiontentherapie".
Doel van deze therapie is om de bekledende weefsels van het
keel-, neus- en oorgebied (KNO) en de tractus digestivus-gezond
te maken om de toegevoerde bakteriën een goede voedingsbodem
te geven.
In dit artikel worden de ervaringen met de Symbiontentherapie als
alternatief voor TE besproken.

ONDERZOEK NAAR HET EFFEKT VAN DE OPERATIE
Bij het bestuderen van de literatuur over indikaties voor TE en
de onderzoekingen naar het effekt ervan, blijkt dat vele auteurs
welbepaalde indikaties noemen maar dat de onderzoeken vaak
gericht werden op andere kwalen. Zo is b.v. recidiverende acute
tonsillitis voor vele auteurs een indikatie, maar bij onderzoeken
wordt dan gelet op de frequentie van bovenste luchtweginfekties. Het begrip "keelontsteking" wordt meestal niet nader
gedefinieerd.
De meest geciteerde onderzoeken zijn van Mawson (3, 4, 7,
10, 18), McKee (2, 4, 7, 10, 18), Roydhouse (4, 18) en Kaiser
(l, 2, 3). Die van Mawson en McKee uit de jaren '60 zijn
onderling vergelijkbaar in opzet en methode: Er is geen
overeenstemming in de bevindingen voor de frequentie van
middenoorontstekingen en verkoudheden na de operatie. Wel
bleek bij beide onderzoeken de frequentie van keelpijn in het
eerste post-operatieve jaar bij de geopereerde groep lager te
liggen dan bij de niet geopereerde groep. In het tweede postoperatieve jaar was het verschil minder duidelijk. Het na-

B. Thonon is arts te Scherpemeel, Fr.

onderzoek duurde helaas slechts twee jaar (2,4,5, 10). Naar
aanleiding van het onderzoek van Mawson berekende het
tijdschrift "Lancet" dat ongeveer 200 operaties "een halve
keelontsteking" per operatie voorkómen (10).
Het onderzoek van Kaiser dateert uit de jaren '20: De
resultaten bij 2200 geopereerde kinderen worden vergeleken
met de bevindingen bij een even grote controlegroep. In deze
laatste waren kinderen ingedeeld, die de operatie niet hadden
ondergaan, maar er wel ooit voor in aanmerking waren
gekomen. Volgens dit onderzoek verminderde na TE de
frequentie van tonsillitis (voorkomend bij 10°/o van de
geopereerden tegen 35°/o van de niet-geopereerden) en van
lymfadenitis (7°/o tegen 14°/o).
Vóór operatie had 72°/o een "slechte adem" tegen 9°/o na de
operatie (geen controle-groep). De operatie had geen of
nauwelijks effekt bij verkoudheden, laryn-gitiden,
bronchitiden of ototiden (5).
Roydhouse onderzocht eigen patiënten en hij vond bij de
geopereerde kinderen 3-4 dagen per jaar minder
schoolverzuim. Ook vertoonden de geopereerde kinderen
minder keelontstekingen, maar dubbel zo veel periodes met
hoest, bronchitis e.d. (18).
Bakwin vindt de hem bekende onderzoeksresultaten niet
overtuigend en geeft zijn mening weer met de woorden:
"Hoewel zorgvuldige studies ongetwijfeld aantonen dat over
het geheel genomen TE géén gunstige invloed heeft op de
gezondheid van het kind kunnen ze toch niet gebruikt worden
om te bewijzen dat de operatie in een enkel geval niet gewerkt
heeft". Dit schreef hij in 1958 en ook de literatuur van na die
tijd laat geen andere conclusies toe (l).
Niet onvermeld mag blijven dat van het aantal kinderen dat in
het kader van effektonderzoek naar TE in de controle-groep
terecht kwam, omdat ze in eerste instantie geacht werden voor
TE in aanmerking te komen,
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na 1^/2 jaar bijna 40°/o geen operatie meer nodig bleek te
hebben, (l). Ook Mommsen en Gray vermelden dat bij
herevaluatie na enige tijd bij een groot aantal kinderen TE niet
meer nodig was (4, 14). Geen van deze auteurs vermeldt of
het dezelfde of misschien een andere arts was die de kinderen
voor de tweede maal onderzocht.

Volgens Gray niet beneden de 7-8 jr., want zo meent hij,
het blijkt dat de weerstand tot die leeftijd nog steeds
toeneemt: Tot 6 jr. heeft een kind 3-5 maal per jaar een
infektie van de bovenste luchtwegen, boven de 7-8 jr.
wordt dat nog maar 1-2 maal per jaar (4).
Verreweg het grootste aantal TE wordt uitgevoerd
beneden de leeftijd van 5-6 jr., een leeftijd die de zojuist
geciteerde auteurs veel te jong vinden (6).

DE INDIKATIES
Uit de mededelingen van diverse schrijvers blijkt dat er
globaal genomen 2 groepen redenen zijn, waarom TE in feite
gedaan wordt, te weten:
1. op medische indikatie;
2. op verzoek en onder druk van de ouders (2, 14).
Allereerst aandacht voor de medische indikaties; hiervoor
wordt in overzicht l de mening vergeleken van 3 auteurs.

OVERZICHT t
Terrahe(i978)(22) chronische
tonsillitis (i.v.m. krypteflora)

Hordijk (1982) (7)
idem

Gray (1977) (4)
ideiTt

>6 jr en 3-4 tonsillitiden per
jaar <ójr, bij zeer ernstige
tonsiüttiden of meer don 4 per
jaar

recidiverende acute
tonsiüitiden
><3 per jaar) met
koorts/ontstoken
toinsillen/lymfome
mechanische bezwarea
bij grote tonsiilen

>8jr.en3-5
keelontstekingen per
jaar bij vrije
neuspassage en
hemol. str, kokken in

zeer grote tonsiilen met
slikproblemen. (<6 jr.
eenzijdige TE)

idem

uitgebreide hyperpiasie vw de idem
ring van Waldeyer met
ademh, stoornis
recidiverende lymfadenitiden, peritonsitlair abces
chron. lonsillilis üfiiiira- of
retrütonsilbire utiistekiiig

idem

by ziektes d e veroorzaakt
indien lonsilfen bron
worden doo voortdurende
zijn van - - - idem
antigeenstin iilalie door streptokokken (^ omerulonctntis.
acuut rheun a, endocardliis),
de z.g. focuswerking
•BSi;:. , .

otitiden geen indicatie
tot TR ten/ij gevolg van
chronische lonsillitis

Uit overzicht l blijkt dat het interessant is om speciale
aandacht te schenken aan de leeftijd waarop TE mag en zou
moeten worden uitgevoerd:
- - - Volgens Terrahe slechts bij zeer strikte indikatie beneden
de leeftijd van 6 jr. Als reden hiervoor noemt hij het
feit, dat tot die leeftijd het kind een leer- en
inprentproces doormaakt doordat het lymfatisch weefsel
antigenen gaat herkennen en deze informatie doorgeeft
aan andere lymfatische organen. Boven de leeftijd van 6
jr. is er volgens hem eigenlijk geen reden om niet te tonsillektomeren (22).
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Erg verdeeld zijn de ideeën over de indikaties middenoorontsteking en de z.g. "focus" ziekten:
- - - Wat betreft de middenoorontsteking menen de meeste
auteurs dat de frequentie hiervan niet door de ingreep
vermindert;
--- Wat de "focus" ziekten aangaat zou er weinig bewijs te
vinden zijn voor het nut van de operatie in deze
gevallen. De patiënt zou zeker niet voor hernieuwde
aanvallen van acuut rheuma gevrijwaard zijn. Uit het
onderzoek van Kaiser zou mogelijk wel op te maken
zijn, dat het aantal carditiden in de geopereerde groep
lager was (l).
Het min of meer algemeen geaccepteerd zijn van indikaties en
het hanteren ervan zijn twee totaal verschillende dingen. Ter
illustratie het volgende. Een onderzoekcommissie van de
American Child Health Associa-tion onderzocht in New York
1000 niet-geselecteerde kinderen die de lagere school
bezochten.,
Van deze groep had 61°/o al geen tonsiilen meer. De
resterende 39°/o van de kinderen werd onderzocht door een
groep artsen en voor 45°/o van hen werd alsnog TE
geadviseerd. 55°/o van de oorspronkelijke 39°/o werd toen
weer onderzocht door een andere groep artsen en voor 46°/o
werd ook nu weer TE geïndiceerd geacht. Na 3 onderzoek
"rondes" bleven er van de 1000 kinderen nog slechts 65 over
die niet in aanmerking kwamen voor een operatie. Het
onderzoek werd gestopt omdat er geen arts meer was die nog
niet aan de beurt was geweest (l, 8). Tot zover de medische
indikaties.
'i
Zoals al opgemerkt, wordt TE vaak verricht op verzoek van
de ouders. Hetgeen in druk op de arts kan ontaarden als niet
aan hun wens voldaan wordt. Lipton, geciteerd door Bolande,
komt tot de conclusie dat in verreweg het grootste aantal
gevallen de TE een ritueel is dat door de ouders verlangd
wordt.
Hoe komen de ouders ertoe om de artsen onder druk te zetten?
En hoe komen de artsen ertoe hieraan toe te geven?
Een mogelijke verklaring geeft Furman, eveneens door
Bolande geciteerd. De houding van de ouders zou berusten op
de mening dat de tonsiilen er zijn om verwijderd te worden en
dat alle infekties van de bovenste luchtwegen en alle
keelontstekingen gelijk zijn aan tonsillitiden. Het kost de
artsen vaak erg veel moeite om de ouders tot andere
gedachten te brengen, hetgeen
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erop zou wijzen dat onbewuste faktoren een rol spelen.
Enige van deze faktoren zijn:
schuldgevoelens (vooral bij chronische aandoeningen),
overbezorgdheid als reaktie op de vrees om van veronachtzaming beschuldigd te worden, frustratiegevoelens bij een
kind dat voortdurend ziek, hangerig of alleen maar moeilijk
is. De wens om TE te laten doen kan ook voortkomen uit het
feit dat het kind slecht eet, bedwa-terte.d.
TE werd vaker uitgevoerd bij kinderen van ouders uit de meer
welgestelde kringen, een gevolg"van het feit dat ze de
operatie beter konden betalen. Daardoor kreeg de operatie
status, een bewering die bevestigd lijkt te worden door enkele
gegevens uit Engeland (l).
TE werd 3 keer zo vaak gedaan bij kinderen van welgestelde
ouders t.o.v. kinderen van de "gewone" lagere school; van de
jongens die in 1938 voor het eerst Eton College bezochten
had 83°/o geen tonsillen meer; het percentage kinderen dat TE
had gehad hield gelijke tred met de mate van exclusiviteit van
de school. Hoe anderzijds het zelf moeten betalen een rem
kan zijn en tegelijkertijd het feit dat de operatie door een
ziekenfonds wordt betaald tot TE stimuleert toont de
volgende "anecdote" (l):
3ö kinderen werden na een onderzoek door de schoolarts
doorverwezen met de vraag of TE bij deze kinderen inderdaad
geindiceerd was.
Van de 29 kinderen die naar een arts gingen, die door het
ziekenfonds betaald werd, ondergingen 28 de operatie. Van de
7 kinderen daarentegen die een arts bezochten, die door de
ouders betaald moest worden, werd er niet één geopereerd.
Naar mijn eigen ervaring zijn het niet alleen de onbewuste
faktoren die de ouders tot aandringen verleiden. Het is in mijn
praktijk meermalen voorgekomen dat ik de ouders er min of
meer van overtuigd had dat TE niet nodig was. Kwam het
kind dan onvoorzien, b.v. via de kinderarts, bij de KNO-arts,
dan kregen de ouders te horen dat de amandelen er toch uit
moesten. Dan is voor veel ouders de weg .duidelijk: naar hun
oordeel weet de specialist het immers beter. Als de adviezen
die de verschillende artsen geven met elkaar in tegenspraak
zijn, dan is het voor de ouders ook wel erg moeilijk een
verstandige keus te maken. Blijft dus de vraag: waarom geven
vele artsen toe aan de druk van de ouders, en waarom stellen
kinderartsen en KNO-artsen m.i. vaak wat lichtvaardig deze
operatie voor.
Er zijn diverse mogelijke oorzaken voor aan te voeren:
'. --- Gebleken is dat in een van de staten van de V.S.
in 8 van de 13 regio's het aantal TE daalde na het
voorlichten van de KNO-artsen over het aantal tot dan
toe jaarlijks verrichte TE. Vóór de campagne was er een
faktor 14 verschil tussen het distrikt met de minste en
dat met de meeste aantallen TE. Deze faktor kon worden
teruggebracht tot 4,5. Blijkbaar geven de artsen zich
weinig rekenschap van datgene waar ze mee bezig zijn
(7).
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Voor veel van de kwaaltjes en kwalen, waarmee
de ouders de kinderen aan de arts presenteren weet deze
geen goede oplossing, of zelfs maar advies. Voor de
kinderen met b.v. herhaalde in-fekties van de bovenste
luchtwegen wordt dan in arren moede maar naar TE
gegrepen. Kennelijk is een gebrek aan een goed
alternatief ook een faktor.
Mogelijk speelt ook het aantal beschikbare specialisten
een rol. In de regionale percentages voor 6 gewone
chirurgische ingrepen in de V.S. kwamen 3-5 voudige
verschillen voor. Het aantal beschikbare chirurgen bleek
de belangrijkste voorspellende faktor bij het bepalen van
het aantal operaties. Het is mij niet bekend of TE ook tot
deze groep van operaties behoorde (8). In dit verband
past het om, vrij vertaald, Bernard Shaw te citeren die in
zijn inleiding tot het toneelstuk "the doctor's dilemma"
zegt: "We passen er wel voor op om de beul te laten uitmaken wiens hoofd er af moet, maar we vinden het
gewoon om de chirurg te laten bepalen wiens been eraf
of wiens appendix eruit moet" (21). Het zou interessant
zijn om te weten hoe de percentages TE zouden liggen
als de ene arts zou bepalen dat de tonsillen eruit moeten,
terwijl de andere de operatie zou uitvoeren.

MORBIDITEIT EN MORTALITEIT
Misschien wordt er ook wat gemakkelijk ingestemd met de
operatie in de veronderstelling: Baat het niet, het schaadt toch
ook niet'? Maar is deze schade werkelijk zo gering?
Bekijken we eerst de mortaliteit. In Nederland zou de sterfte
na TE (deze cijfers zijn uit 1968 t.e.m. 1970) l op 10.000
bedragen.
Bij het reeds eerder genoemde aantal van ongeveer 150.000
TE per jaar zijn er dat 15 per j aar met dodelijke afloop (23).
In de V.S. zou dat getal l op l .000 zijn, hetgeen resulteert in
100 tot 300 doden per jaar. (2) Fry noemt een aantal van 40
doden per jaar, maar niet duidelijk is of dat aantal geldt voor
Engeland of voor Groot-Brittanië. (3) De sterftecijfers uit de
V.S. liggen zoveel hoger dan de Nederlandse vermoedelijk
omdat daar de ingreep meestal door huisartsen of
kinderartsen wordt gedaan (23). Gray (Australië) noemt een
mortaliteit van l op 10.000 (4) De dodelijke afloop is meestal
een gevolg van fouten of ongelukken bij de anesthesie van
bloedingen of van plotselinge postoperatieve dood e.c.i.(2,5).
Wat betreft de morbiditeit: Volgens cijfers uit de V.S. zouden
er in l,56°/o ernstige complicaties ontstaan, o.a. bloedingen,
pneumonieën, longabces(2,5).
Bekend is ook dat in de jaren '50 er een duidelijk verband
werd aangetoond tussen TE en het ontstaan van bulbaire polio
(l). De negatieve emotionele reakties van kinderen zouden
vaak erg belangrijk zijn, zowel op
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korte als lange termijn en regelmatig tot levenslange
repercussies leiden (1,2,4).
Gray wijst op een praedispositie tot ziekte na TE,
waarschijnlijk samenhangend met een verlaagde immuniteit(4). Bij meerdere auteurs wordt de waarneming vermeld
dat het aantal keelpijnen wel vermindert na TE maar dat het
aantal bronchitiden en pneumonieén toeneemt (l, 14, 18).
Een Amerikaanse statistiek vermeldt, dat bij 5°/o van de
kinderen met astmatische bronchitis deze aandoening
begonnen was na TE (14). Bij kinderen die neigen tot
allergische reaktie moet men dubbel voorzichtig zijn: Indien
geopereerd tijdens het pollenseizoen is de kans op astmatische
bronchitis groter. Ook vormt het weer aangroeiende tonsillaire
weefsel in zoverre een gevaar dat het, indien geinfek-teerd,
aanleiding kan geven tot een astmatische aanval. (l).

Door de mazen van het reticulaire weefsel van de tonsillen
kunnen voedseldeeltjes met het lymfatisch weefsel direkt in
kontakt komen. Lymfatisch weefsel reageert op allerlei
kwaliteiten van de voeding en is o.a. gevoelig voor het
vitaminegehalte ervan (9, 22). Het verbruik van grotere
hoeveelheden eieren, melk, suiker en wit-meel heeft een
hypertrofie van de tonsillen en de ring van Waldeyer tot
gevolg en daardoor een verhoogde infektieneiging (14).
Het is een ervaringsfeit dat enkele eenvoudige maatregelen op
voedingsgebied (o.a. beperken van volle melk-produkten,
minimaliseren van suiker, gebruik van volwaardige voeding
b.v. van volkorenbrood) verbetering geeft van klachten als
infekties van de bovenste luchtwegen en slecht slapen a.g.v.
neusverstopping.

HET ALTERNATIEF
WEL OF GEEN TE?
Wanneer we al deze gegevens overzien, stellen we ons
natuurlijk de vraag of het verantwoord is om een kind TE te
laten ondergaan. Moeten we het aan bepaalde risiko's bloot
stellen om te bereiken dat het "een halve keelontsteking"
minder doormaakt dan voorheen en 3-4 dagen per jaar minder
de school hoeft te verzuimen?-Voor wat betreft de meeste
patiënten lijkt me het antwoord op die vraag duidelijk: zeker
niet.
We kunnen gewoon afwachten tot het kind over zijn
keelontstekingen en infektieneiging heengegroeid is, en
vergeleken met de TE zou dat niet de slechtste oplossing zijn.
Maar ook niet de verstandigste, want hoewel het kind
bovengenoemde risiko's niet loopt, wordt er dan niets gedaan
om de onderliggende stoornis op te heffen. Want wat nog niet
aan de orde geweest is, dat is de vraag naar de oorzaak van de
herhaalde tonsillitiden, van de herhaalde infekties van de
bovenste luchtwegen. En ook de vraag naar de oorzaak van
het hele scala van aandoeningen en afwijkingen, die
Mommsen "beschavingsziektes" noemt, te weten, naast de
zojuist genoemde aandoeningen, slecht slapen, nervositeit,
slechte eetlust, bedwateren, e.d.

DE UITEINDELIJKE OORZAAK
Volgens Mommsen (11, 12, 13, 14), Tusch(19, 20), Kumpf
(9) en vele anderen is de oorzaak gelegen in het feit dat de
bakterieflora van het KNO-gebied en samenhangend daarmee
van de gehele tractus digestivus - en dus ook de
wisselwerking tussen mens en bakteriën -niet optimaal is. En
dit is weer een gevolg van het feit dat er weinig of geen goede
aanvoer van fysiologische bakteriën plaats heeft en dat het
slijmvlies en onderliggend weefsel niet geschikt zijn als
voedingsbodem.
Als we praten over de kwaliteit van het slijmvlies en het
lymfatisch weefsel dan is het belangrijk te bedenken dat de
tonsillen een deel van de tractus digestivus zijn.
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Het toepassen van de kennis over de invloed van de voeding
en over het belang van fysiologische bakterién resulteert
samen in de "Symbiontentherapie". Doel van deze therapie is
om de bekledende weefsels van het KNO-gebied en de hele
tractus digestivus zodanig gezond te maken, dat toegevoerde
bakterién er een goede voedingsbodem vinden, waarna het
immunolo-gische systeem van de mens in optimale conditie
kan komen.
Welke eisen zijn in dit verband aan de voeding te stellen:
Het spreekt wel vanzelf dat de voeding volwaardig moet zijn,
d.w.z. dient te bestaan uit biologisch gekweekte producten groenten, vruchten, noten, granen-of daarvan bereide
levensmiddelen. Aangezien door raffmage het gehalte aan
essentiële nutriènten sterk vermindert, doet men er goed aan
op deze wijze verkregen voedingsmiddelen - bv. suiker en
witmeel - te vermijden. Uit den boze zijn ook producten die
behandeld zijn met gesynthetiseerde conserveermiddelen,
kleur- en reukstoffen, e.d.
Door pasteurisatie en sterker nog door sterilisatie worden
melk- en melkproducten gedenatureerd. Verzuring
daarentegen betekent revitalisatie. Daarom moet de voorkeur
worden gegeven aan zure melkproducten zoals BIOgarde,
BIOghurt, Dickmiich, die fysiologische kiemen bevatten. Als
onschadelijk zijn "toegestaan" karnemelk en Sanoghurt. Strikt
afgeraden daarentegen wordt de "gewone" yoghurt, omdat
deze een voor de symbionten schadelijke bacterie bevat
(20b).
Veel mensen blijk&n varkensvlees niet goed te verdragen.
Hoe komen de symbionten in het lichaam:
Bij de baby geschiedt de opbouw van de darmflora spontaan
volgens een vast patroon: Als eerste verschijnt de E. coli,
direct gevolgd door Sc. faecalis en lactobacil-len. De anaërobe
bacteriën zijn vanaf 3 dagen na de geboorte te isoleren (22a).
Moedermelk bevat een suiker die de ontwikkeling van de
belangrijkste anaërobe kiem - de Bifidumbacterie - stimuleert
(15a). Wanneer verzuurde melkproducten worden verdragen,
kunnen BIOgarde, etc. zorgen voor een regelmatige aanvoer
van bifidum-en acidophilusbacteriën.
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Een dagelijkse portie rauwkost - mits van biologische teelt verschaft het organisme E. coli en Sc. faecalis. Met kunstmest
- m.n. met in water oplosbare stikstof-zouten - gekweekte
gewassen bevatten nauwelijks of geen fysiologische bacteriën
(19a, 20a).
Degeen, die bezwaren heeft tegen een al te drastische
wijziging van het gebruikelijke voedingspatroon, kan daarin
toch zeker een aantal nuttige veranderingen aanbrengen: Het
vervangen van witbrood door volkorenbrood; het consumeren
van zure melkproducten in plaats van gepasteuriseerde of
gesteriliseerde; het dagelijks eten van een portie rauwe
groenten en knollen;
het beperken van het suikerverbruik en het weglaten van
varkensvlees.
',
Biologisch geteelde groente, die aan alle uit een gezondheidsoogpunt te stellen kwaliteitseisen voldoet, is helaas een
zeer schaars artikel.
Voor de toevoer van Sc faecalis en E. coli is men daarom in
de regel aangewezen op preparaten. Als zodanig komen
vooral de relatief goedkope Symbioflor I (Sc. faecalis) en
Symbioflor II (E. coli) in aanmerking. Bij kinderen kan men
meestal volstaan met Symbioflor I gedurende een periode van
6-12 maanden. Is er echter sprake van een uitgebreid
ziektebeeld, dan geeft men zowel aan volwassenen als aan
kinderen de eerste 3 maanden naast Symbioflor I nog Prosymbioflor, dat bestaat uit de ontledings- en stofwisselingsproducten van Sc. faecalis en E. coli. Na 3 - 6 maanden wordt
dan Symbioflor II toegevoegd. Daarmede moet 1/2 - 2 jaar
worden doorgegaan, sterk afhankelijk van de aard van de
aandoening en de nauwgezetheid waarmede de adviezen
worden opgevolgd. In totaal duurt de behandeling in deze
gevallen dus l - 2 jaar.
Het is mogelijk en soms noodzakelijk de therapie te
ondersteunen met behulp van bv. zitbaden, wikkels, e.d.
Op grond van ervaringen van anderen (11 - 15, 19,20, 22) en
van mijzelf meen ik te kunnen stellen dat er dus wel degelijk
een alternatief bestaat voor TE en wel vooral in de volgende
gevallen:
- - - Bij patiënten met chronische tonsillitis, mits men
voldoende geduld en doorzettingsvermogen heeft;
- - - zeker ook bij patiënten met herhaalde akute tonsillitis,
lymfadenitis en otitis; in de akute ziekte-situaties is
naast bedrust en 1-2 vastendagen Symbioflor I van
belang (16, 17): 4 - 6 maal daags 30-40 dr. bij
volwassenen, 20-30 dr. bij kinderen van 3-8 jaar, 5-15
dr. bij kinderen t.e.m. 2 jaar. Bovendien vanaf de
leeftijd van 2 jaar bij neus- en oorklachten tevens 4
maal daags 5-8 dr. in neus en oren;
--- bij patiënten met belemmering van de neusadem-haling
a.g.v. grote adenoiden en bij zo grote tonsillen dat ze
door hun omvang klachten veroorzaken is de
Symbiontentherapie alleen te gebruiken als het
probleem wordt voorzien en door adequate
behandeling het gevaar wordt voorkomen. Dit is
meestal niet het geval en is TE en AT,
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eventueel alleen eenzijdig, de enige oplossing (4);
- - - geen ervaring heb ik met de toepassing van deze therapie
bij "focus"-ziektes. Mommsen verwijst in dat verband
naar Rusch en Kolb die de mening zijn toegedaan, dat
deze groep ziektes eveneens een symptoom zijn van een
gestoorde interaktie tussen individu en bakteriologisch
milieu (11);
- - - met het peritonsillaire abces heb ik evenmin ervaring, me
dunkt dat een zeer intensieve behandeling volgens
bovengenoemde principes wel mogelijk is.

Controle op de therapie is mogelijk door keelafstrijkjes, faecesonderzoek e.d. Dat is in de Nederlandse situatie erg moeilijk
omdat de patiënten die kosten zelf moeten dragen. Bovendien
is na verloop van tijd het succes van de behandeling zo evident,
zeker bij kinderen, dat het voor de gemiddelde medikuspraktikus, die zich niet met wetenschappelijk onderzoek bezig
houdt, verder ook niet zo belangrijk is.
Kinderen reageren in het algemeen vrij snel op de therapie,
volwassenen pas op langere termijn. Vooral bij kinder&n ziet
men vaak na ongeveer 3-4 maanden een inzinking in die zin
dat de oude kwalen weer opkomen. Het is dan zaak om de
ouders extra te stimuleren, want bij consequent doorzetten zijn
de kinderen die inzinking weer snel te boven. Mogelijk is het
een fase in het herstel, mogelijk ook een gevolg van het minder
strikt opvolgen van zelfs maar de meest elementaire adviezen,
"omdat het toch zo goed ging". Is reeds enige tijd een
duidelijke verbetering ingetreden dan kunnen de
voedingsrichtlijnen iets versoepeld worden, maar de patiënten
of hun ouders moeten zich wel bewust blijven van het feit dat
verstandige voeding een noodzaak is voor een blijvende
gezondheid en dat na verloop van tijd de "symbionten uit het
flesje" nog slechts een hulpmiddel zijn bij akute
ziektetoestanden, die zich, zij het in veel mindere mate, altijd
nog wel een keer kunnen voordoen.

Een mogelijk falen van de Symbiontentherapie is OJTI.
te wijten aan:
ten eerste het onvoldoende opvolgen van de voedingsadviezen.
De gemotiveerdheid speelt daarbij waarschijnlijk de grootste
rol, hoewel ook uit onwetendheid of vergeetachtigheid veel
fouten gemaakt worden.
Daarom is het noodzakelijk om regelmatig de voedingsanamnese door te nemen;
verder, en wel vooral bij oudere kinderen en volwassenen aan
de gevolgen van voorafgaande behandelingen en aan haarden
(in de betekenis van stoorveld). Het lijkt dan net alsof het
slijmvlies niet meer een voedingsbodem voor de fysiologische
bakteriën kan worden. De voedingsadviezen kunnen dan maar
gedeeltelijk worden opgevolgd omdat b.v. rauwkost of zelfs
volkorenbrood slecht verdragen wordt. Zeer geleidelijke
aanpassing van de voeding is dan een eerste vereiste. In zulke
situaties is erg veel geduld nodig. Toch kan ook dan nog, in
combinatie met andere maatregelen, zoals darmreiniging,
vastenperiodes, neuraaltherapie en
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homeopatische middelen verbetering bereikt worden.
De conclusie uit het voorafgaande luidt: TE is in verreweg de
meeste gevallen slechts een risikodragende vorm van
symptoombestrijding, de Symbiontentherapie daarentegen
een causale behandeling.
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DE C.LLA.-METHODE
EEN NIEUWE DIAGNOSTISCHE EN
BIOTHERAPEUTISCHE BENADERING

HM. VAN DER PAS
HM. van der Pas is arts te Bergen.
Sinds enige tijd is het ook in Nederland mogelijk gebruik te
maken van een voor vele artsen geheel nieuwe diagnostische en
biotherapeutische methode, afkomstig uit Frankrijk. De C.E.I.A.
(Centre Européen d'Informatique et d'Automation) heeft in
Frankrijk 14 laboratoria waar meer dan 1000 artsen
serumanalyses voor hun patiënten laten vervaardigen. Ook in
andere europese en niet-europese landen kent de C.E.I.A. haar
vertegenwoordigingen. In 1982 zijn in de gezamenlijke
laboratoria van acht europese landen ruim 80.000 serumanalyses vervaardigd. De C.E.I.A. is een multidisciplinaire organisatie waarbij tal van deskundigen (artsen, biologen, wiskundigen en computerdeskundigen) zijn betrokken.

DE ONTWIKKELING VAN DE METHODE
De laatste 20 jaar zijn door deskundigen van de C.E.I.A.
talloze onderzoeken gedaan naar de mogelijke biologische
mechanismen waarmee het effect van geneeskrachtige stoffen
uit de natuur zou zijn te verklaren. Om de zuiver op empirie
gestoelde toepassing van natuurlijke substanties (o.m. de
fytotherapie)
toegankelijk
te
maken
voor
een
wetenschappelijke analyse heeft men gezocht naar goede
meetmethoden waarmee de werking kwantitatief en kwalitatief
kon worden vastgelegd. Het bleek van belang een onderzoek te
doen naar het vermogen van planten invloed uit te oefenen op
het serum. Als wetenschappelijk gekwantificeerde weergave
heeft men de biologische parameters beschreven die voldoende
representatief geacht mochten worden. Na jarenlang van
wetenschappelijk uitgevoerde dierexperimenten en door
dataverwerking is een standaardarse-naal van meer dan
duizend therapeutische middelen (o.a. planten, mineralen)
ontwikkeld.
Parallel heeft men onderzoek gedaan naar biologische
parameters die als getrouwe afspiegeling van de fysiologische
en pathologische ontwikkeling van een individu mochten
worden beschouwd. Vanuit de visie van de onto-en fylogenese
blijken de drie grote ontwikkelingsstadia van de levende
wezens (invertebrata. pisces, mammalia) overeen te komen
met de drie grote groepen proteïnen, bekend uit de
elektroforese, de a . fi en de

1.1984.11-13

•y globulinen. Uitgaande van het histologisch principe dat
structuur steeds een uitdrukking is van een funktie, zou men
elk van deze eiwitfracties in verband kunnen zien met een der
grote immuniteitssystemen waarmee het individu zich tegen
externe en interne bedreigingen verweert. Deze drie grote
systemen zijn het histoma-crocytair, het complementair en
het lymfoplasmocytair systeem, die gecorreleerd zijn met
resp. de n , /5 en de y globulinen. Naast het uitvoeren van
bovengenoemd eiwitspectrum heeft men onderzoek gedaan
naar de parameters die representatief geacht mochten worden
voor het reticulo-endotheliale systeem. Een derde groep van
parameters zijn de uitvlokkingstesten om de verschillende
subgroepen van de serumproteihen aan te tonen. Tenslotte
kent men nog de groep van parameters die zijn samengevat
onder de naam 'immunotesten van de organen'.
Nu men enerzijds een experimentele 'catalogus' van de
werking van natuurlijke geneesmiddelen had uitgevoerd,
anderzijds een serologisch beeld als biologisch profiel van de
patiënt kon men deze gaan integreren in een poging tot een
therapie te komen.
Door het biologisch profiel van de patiënt te laten
'coihcideren' met het aktieprofiel van een geneesmiddel zou
men het geneesmiddel kunnen aangeven dat statistisch gezien
punt voor punt in staat is de serologische stoornissen van de
patiënt in omgekeerde richting te beïnvloeden. De
theoretische ingewikkeldheid en de praktische uitvoering
bleken echter dermate groot dat alleen een computer in staat
kon worden geacht een dergelijk aantal berekeningen in een
naar menselijke maatstaven redelijke tijd te verrichten.
HET BIOLOGISCH PROFIEL
Het door de C.E.I.A. gerealiseerde biologisch profiel, de
'bilan' genoemd, is samengesteld uit 44 serumpara-meters.
Door de automatische verwerking van de gegevens met
behulp van de formule
statistische norm - meting van de parameter
standaarddeviatie
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is het mogelijk gemaakt op eenvoudige en leesbare wijze een
V-vormige twee-dimensionale weergave van de biologische
structuur van de patiënt te verkrijgen. Hieronder ziet u een
voorbeeld van een bilan.
De meting van de verschillende parameters die behoren tot
het histomacrocytair, het complementair en
het
lymfoplasmocytair systeem wordt door resp. A, B en G
aangegeven. De overige testen, zoals de immunotesten van de
organen, met een sterretje.
De 'normale' bilan is symmetrisch in de V en tamelijk
gedrongen (tussen -0,8 en +0,8 standaarddeviatie). Om de
samenhang tussen de afwijkende posities van de parameters
en de mogelijke oorzaak van de ziekte, het serologisch beeld
dat de pathologie heeft begeleid en de klinische diagnose te
begrijpen is een classificatie aangegeven. Zo beschrijft men
de 'harmonische' en de 'dys-harmonische' categorie, de typen l
tot en met IX gekarakteriseerd door de plaatsing van een
groep van parameters in 'hyper' of'hypo'.
In praktische zin komt het er op neer dat de arts de bilan leert
interpreteren op de serumparameters afzonderlijk, hun
onderlinge samenhang en de relatie tot een mogelijke
pathologie. Hiervoor is het noodzakelijk dat hij zich
vertrouwd weet te maken met begrippen vanuit de
moleculaire biologie en de immunologie. De methode heeft
twee belangrijke karakteristieken: enerzijds

gaat de diagnose niet noodzakelijk vooraf aan het therapeutisch handelen, anderzijds komt de diagnose uit haar
anatomische en klinische kader om wezenlijk te steunen op
biologische gegevens. Een van de interessante mogelijkheden
van de methode ligt op het gebied van de preventieve
geneeskunde. Het bestaan van een micro-pathologie begint
zich langzaam af te tekenen in de huidige moderne
geneeskunde. De minimale tekortkomingen en dysregulaties
op diverse niveaus en gerelateerd aan bepaalde systemen
blijkt men nauwelijks te kunnen constateren.
Men zou kunnen stellen dat de overgang van 'gezond zijn'
naar 'ziek zijn' via niet waarneembare tussenstapjes lijkt te
gaan. Vanuit de moleculaire biologie echter krijgen deze
fysio-pathologische processen een nieuwe invalshoek en een
genuanceerder diagnostisch en therapeutisch perspectief.
In therapeutische zin richt de methode zich op de mogelijke
beïnvloeding van afwijkende parameters door toepassing van
de fytotherapie. Hiervoor wordt aan de behandelende arts bij
iedere bilan een therapeutisch advies verstrekt.
Een aanvullende biologisch gefundeerde orgaantherapie
bestaat uit homeopatisch verdunde oplossingen van
plantaardige of dierlijke oorsprong. De indicatie voor deze
therapie is altijd het resultaat van een samenspel tussen de
structuur van de bilan, de positie van de im-
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KUNKEL ZINK TEST
TAKATA TEST
DEXTRAAN SULFAAT
CADMIUM TEST
LONGEN I.T.
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ALFA l GLOBULINE 8,5
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MANGAAN SULFAAT
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KUNKEL ZINK TEST
TAKATA TEST
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' De arts komt dan tot een keuze uit deze symptomen en tot het
hièrarchiseren. Om tot de keuze van het juiste middel te komen
zal hij vervolgens moeten repertorise-ren. Wederom een
tijdrovend gebeuren. Door nu de symptomen te coderen en in
te vullen op een daarvoor bestemde lijst kan men de C.E.I.A.computer raadplegen. De computeruitslag,het 'differogram',
HOMEOPATHIE EN DE C.E.I.A.
geeft een serie middelen aan waarmee de arts een duidelijke
Door de C.E.I.A. wordt de mogelijkheid geboden de
indicatie krijgt in welke richting hij het juiste middel kan
klassieke homeopathie toe te passen met behulp van het in de
vinden.
computer opgenomen Repertorium van Kent. Uit dit
Deze methode moet beschouwd worden als een waardevol en
Repertorium is door een groep Engelse en Franse artsen,
tij d sb e sparend hulpmiddel met respect voor de regels van de
ervaren 'Kentisten', een selectie van 60.000 symptomen
klassieke homeopathie.
gedaan. Deze symptomen zijn gerubriceerd en tot een
praktisch hanteerbare vragenlijst gemaakt, de z.g. 'mini-Kent'.
Adres van de Auteur:
Het tijdrovende werk van de ho-meopatische anamnese wordt
H.M. van der Pas Prins
opgelost door aan de patiënt de 'mini-Kents' te geven en te
Hendriklaan 30 Bergen
vragen deze door te willen nemen en de voor hem herkenbare
symptomen aan te geven.

munotesten en de kliniek.

Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde
Chelatie therapie

CHELATIE
THERAPIE
EEN PREVENTIEVE EN CURATIEVE
BEHANDELING BIJ
ATHEROSCLEROTISCHE AANDOENINGEN.
W.A.M. LINNEMANS
Chelatie therapie is een behandeling voor atherosclerotische
aandoeningen die zowel preventief als curatief kan worden
aangewend. De behandeling is gebaseerd op het langzaam,
chemisch aantasten van atherosclerotische plakken in de
bloedvaten en op het wegnemen van die faktoren die aan het
ontstaan van deze degeneratieve aandoening hebben bijgedragen. Tekorten aan (spore-) elementen, vitamines en andere
essentiële voedingsstoffen worden aangevuld. Daarnaast worden
dieetmaatregelen genomen die de verstoorde Ca-Mg-P04-balans
zoveel mogelijk herstellen.
In dit artikel worden de rationale van de chelatie behandeling,
de suppleties en de dieet manipulaties besproken.
De gemiddelde levensverwachting van mensen in een
geindustrialiseerde, "Westerse" samenleving is de laatste 50
jaar sterk toegenomen (l). Een van de gevolgen hiervan is dat
het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan degeneratieve
ziekten eveneens met sprongen omhoog is gegaan.
Degeneratieve ziekten zijn in wezen ouderdomsziekten (2),
zodat dit gegeven op zich niet verwonderlijk hoeft te zijn.
Echter, het aantal aanwijzingen dat dergelijke degeneratieve
aandoeningen een toenemend aantal jongere mensen treft, is
zodanig groot, dat het sterke vermoeden gerezen is dat onze
"Westerse leefstijl" niet alleen het bovengenoemde gunstige
effekt heeft.
Een verdere, drastische verhoging van de gemiddelde
levensverwachting ligt niet meer in het verschiet. Op het
ogenblik ligt deze op 72-74 jaar en kan op ongeveer 85 jaar
komen, wanneer we de nu meest levensbedreigende ziekten,
zoals kanker en hart- en vaataandoenin-gen, overwonnen
hebben (3). De grote uitdaging waar we nu voor staan is de
gemiddelde duur van een gezond en kreatief leven te
vergroten. Ziekten, die veroorzaakt worden door
atherosclerotische aandoeningen vormen
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in onze Westerse wereld het grootste probleem bij dit streven
(4). De belangrijkste konsequenties van athe-rosclerose zijn
hartaandoeningen, seniele dementie en beroerte en ischemie
in de benen (claudicatio inter-mittens en gangreen).
De oorzaak van atherosclerose is niet bekend en voor zover
we nu weten houdt het verband met een kom-plex van
faktoren. Psychogene faktoren die het direkte gevolg zijn van
de Westerse leefstijl zijn aanwijsbaar (5) naast meer materiele
faktoren (de risico faktoren), zoals voedingsgewoonten
(dieet), het gebruik van genotsmiddelen (tabak, alkohol en
koffie) en de invloeden van een verslechterend milieu. De
invloed van dergelijke risico faktoren kan van persoon tot
persoon verschillen en hangt sterk af van lichamelijk en
geestelijk funktioneren en (soms genetisch bepaalde)
predisposities. Wegnemen van de belangrijkste materiele
risico-faktoren op zich lijkt soms teleurstellend weinig preventief of genezend te werken, vooral wanneer de psychogene
faktoren nog in belangrijke mate aanwezig zijn (6).
In dit artikel worden alleen die materiele faktoren behandeld,
die voor «over bekend betrokken zijn bij het ontstaan, de
genezing van atherosclerose en bij de preventie van een
herhaald optreden van de ziekte.
De chelatie therapie, zoals die recentelijk in Nederland en al
ruim 20 jaar in de Verenigde Staten wordt toegepast, lijkt een
effektieve therapie voor atherosclerose die relatief goedkoop
en behoorlijk theoretisch verklaarbaar is (7). Hiervan is niet
iedere arts overtuigd, deels door een gebrekkige voorlichting.
Het is daarom jammer dat de diskussie over de waarde van
deze therapie in Nederland nog niet op een volwaardige
manier op gang is gekomen (8). Voor zover mij bekend is er
in
Nederland
geen
enkele
gezaghebbende
of
"wetenschappelijke" verhandeling verschenen over de
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Foto l
Deze foto is gemaakt bij een
84 jarige vrouw, die sinds acht
maanden een gangreneu.s ulcus had
aan de linker grote teen, waarvoor
na
langdurige
ziekenhuisbehandeling amputatie van het
linker onderbeen was geadviseerd.
Patiënte kon wegens de pijn
nauwelijks lopen en moest 's nachts
het been uit bed laten hangen.
Patiënte had geen diabetes mellitus.
De centrale necrose met pus is
duidelijk te onderscheiden.

werking, voordelen en nadelen van deze therapie.
DE ETHIOLOGIE VAN ATHEROSCLEROSE
Atherosclerose is een ziekte die zijn oorzaak lijkt te hebben in
een verstoring van een aantal essentiële lichamelijke funkties
die min of meer gelijktijdig optreden en die elkaar
beïnvloeden. Om te beginnen blijkt uit het verrassend weinig
opgemerkte werk van Barnes en anderen dat hypothyroidie
een zeer belangrijke risico faktor is voor het ontwikkelen van
atherosclero-se(9).
Oordeelkundig normaliseren van de schildklierfunktie blijkt
én preventief én genezend te werken bij hart- en
vaataandoeningen (10). De schildklier reguleert de
energiehuishouding van het lichaam en een verlaging van het
algehele energie niveau lijkt predisponerend te zijn voor het
aantrekken van degeneratieve ziekten (9).
In de literatuur en in het biomedisch onderzoek heeft het hoge
serumcholesterol gehalte bij atherosclero-tische patiënten en
in diermodellen grote aandacht gekregen (l l). Een belangrijke
reden is dat de atheroscle-rotische plakken, die uiteindelijk de
bloedvaten doen afsluiten, rijk zijn aan cholesterol deposities.
Recent is echter duidelijk geworden dat hypercholesterolemie een ondergeschikte rol lijkt te spelen bij' de
ontwikkeling van atherosclerose, maar veeleer een reflektie is
van
ontregelde
lichaamsfunkties
(11).
Hypereholesterolemische
dieren
ontwikkelen
minder
atheromas wanneer de Ca -+ -huishouding genormaliseerd is (l
2).
Dit voert naar een volgende belangrijke faktor voor het
ontstaan van de ziekte: De Ca ^+ - Mg ^-'--fosfaathuishouding (13). Zowel hypercholesterolemie als een
verstoorde Ca-Mg-P04 -huishouding zijn terug te voeren op
voedings- en leefgewoonten en levensom
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standigheden (14). Samenstelling van het dieet, een
(marginaal) gebrek aan vitamines en spore elementen, een te
hoge belasting aan zware metalen en ongunstige
verhoudingen van belangrijke kationen, zoals Na + , K+ ,Ca2+
Mg 2+ en PO3-, in het eten en drinkwater kunnen een
belangrijke rol spelen (15, 16). Vervolgens blijkt het
funktioneren van het bloedvat-systeem een risicofaktor van
belang te zijn. Aan hoge bloeddruk is in dit verband in
onderzoek en voorlichting de meeste aandacht besteed (17).
Een beschadiging van de bloedvatwand wordt geacht ten
grondslag te liggen aan de ontwikkeling van een atheroma
(18). Deze beschadiging kan op velerlei manieren veroorzaakt
worden. Er zijn chemische, fysische en mechanische faktoren
geïdentificeerd, die allen eenzelfde reaktie in de bloedvat
wand oproepen (19).
Een belangrijk element in deze reaktie is de invasie van de
subendotheliale ruimte door gladde spiercellen van het
bloedvat. Deze gladde spiercellen vertonen eveneens een
proliferatief gedrag (18, 19). De bloedvatwand kan
makkelijker beschadigd worden wanneer de elasticiteit van
het wandmateriaal verminderd is.
Collageen is een bindweefsel komponent die voor een
belangrijk deel zorg draagt voor de goede elastische
eigenschappen van de bloedvatwand. Samenstelling en
crosslinking van de macromolekulen in het collageen spelen
hierin een essentiële rol. Ginter (20) laat in een elegante
analyse zien dat marginale vitamine C deficiëntie de afbraak
van cholesterol tot gal vermindert (hypercholesterolemie), het
metabolisme
van
triglyce-riden
beïnvloedt
(hypertriglyceridemie) en een 'verstoorde collageen opbouw
veroorzaakt, omdat ascor-binezuur een bouwsteenmolekuul
voor het collageen levert. Dit zijn drie faktoren die betrokken
zijn bij de ethiologie van atherosclerose.
Tenslotte blijkt dat faktoren die een rol spelen in het
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Foto 2
Deze foto werd gemaakt nadat
patiënte 20 E.D.T.A.-infusen
had ontvangen in een periode
van l O weken.
Men ziet een schone wond, die
veel kleiner is dan op foto l.
Patiënte had geen pijn meer en
kon weer alles doen.
De contouren van het oorsponkelijke ulcus zijn nog goed te
zien.

zuurstofmetabolisme en het ontgiftings-systeem, de lipide
peroxidatie, het prostaglandine systeem en het algemene
energie metabolisme zodanig beïnvloeden dat atherosclerose
er door bevorderd lijkt te worden (21,22).

CHELATIE THERAPIE
De chelatie therapie richt zich op een aantal van de
bovengenoemde faktoren. Om te beginnen wordt gepoogd de
atherosclerotische plakken uit de arterien te verwijderen en
vervolgens is de therapie erop gericht nieuwvorming en/of
uitbreiding hiervan tegen te gaan. Naast cholesterol en
triglyceriden vormen Ca ^+-neerslagen een belangrijk
bestanddeel van het extracellu-laire materiaal van de
atheroselerotische plak. Via dit Calcium wordt geprobeerd de
atheromas aan te pakken.
Een chelator is een verbinding die in staat is meerwaardige
kationen zodanig te binden dat het niet meer of veel
moeilijker kan deelnemen aan reakties en kom-plex- en/of
neerslag vorming. Zo zijn het de Ca-chele-rende
eigenschappen van citroenzuur of tartraat die de stelling in
bloedmonsters verhinderen. Sterke chela-toren, d.w.z.
molekulen met een hoge affiniteit voor meerwaardige
kationen, zijn in staat kationen aan kom-plexen en neerslagen
te onttrekken. Als tussen de scharen van een krab (grieks
~}(rfXr]) wordt het kation door het molekuul vastgehouden.
Ca2+ , is een dergelijk kation evenals bijvoorbeeld lood (Ph2+
), cadmium (Cd2+), kwik (Hg2->-) of zink (Zn2+ ).
Voor een klinische toepassing moet de verbinding nog aan
een aantal andere voorwaarden voldoen. Het molekuul mag
niet toxisch zijn, noch op zich en noch als kation-komplex.
Bovendien moet het snel door het lichaam uitgescheiden
kunnen worden. BDTA, ethy-leendiaminetetra-acetaat, is een
veel gebruikte chelator
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in de biochemie, wanneer meerwaardige kationen, vooral
Ca2+ en Mg2+ , aan een systeem onttrokken moeten worden.
Het molekuul is weinig specifiek in tegenstelling tot
bijvoorbeeld EGTA, wat alleen Ca2"1'-ionen bindt. EDTA kan
alle meerwaardige kationen in oplossing brengen.
De affiniteit voor de verschillende kationen is echter
verschillend (Pb2+>Zn2+>Mg2+>Ca2+).
Het EDTA kation komplex wordt snel en voornamelijk door
de dieren uitgescheiden (de halfwaarde tijd van EDTA in
bloed is ongeveer l '/2 uur) (23).
De toxiciteit en vooral de nefrotoxiciteit van deze chelator is
gering (24). Onoordeelkundige toepassing van dit molekuul
kan echter gevaarlijk zijn omdat naast een te snelle daling van
de calciumspiegel in het bloed ook de belangrijke Zn2 + en
Mg2+ ionen aan het lichaam onttrokken kunnen worden.
Verder kan EDTA met medicamenten komplexen vormen die
versneld worden uitgescheiden (bijv. bij digitalisatie moet
men hier verdacht op zijn) (25). Bij lood intoxicatie kan EDTA ook worden toegepast (26).
/
'
Tijdens de chelatie therapie 'wordt EDTA zeer langzaam via
een infuus in de bloedbaan gebracht (maximaal 4gr EDTA/4-6
uur). Het EDTA is grotendeels als Mg2 + - EDTA komplex in
de infuus vloeistof aanwezig. Binnen 24 uur na toepassing is
99°/o van de EDTA uit het lichaam verdwenen en kan er
bovendien in deze periode een verhoogde Ca-uitscheiding
worden waargenomen (27). Deze behandeling wordt om de 3
tot 4 dagen herhaald. Binnen enkele weken treedt er in de
regel verbetering op in de doorbloeding en verminderen de
klachten over kou, claudicatio intermittens, gangreneuze
verschijnselen, seniele dementie verschijnselen, etc. (28).
Blijkbaar is de EDTA doorspoeling in staat de afsluiting van
de bloedvaten te verminderen. Het is niet geheel duidelijk
waarop dit effekt berust. Het Ca in de
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Foto 3
Na totaal 25 E.D.T.W.-infusen is de
wond practisch gesloten. Patiënte
heeft geen klachten meer, alleen dat
er nog wat vocht uit de wond komt.

plakken is neergeslagen in de vorm van zeer moeilijk
oplosbare komplexen (29) en het is niet waarschijnlijk dat
EDTA in staat is het Ca uit deze neerslagen in oplossing te
brengen. Het effekt van EDTA moet veeleer gezocht worden
in een interaktie met het extra-cellulaire Ca2-1- wat gebonden
is aan het oppervlak van met name de gladde spiercellen (30).
Hierdoor wordt het proliferatieve gedrag en de kontraktiele
eigenschappen van deze cellen gunstig beïnvloed (30).
In relatie tot dit laatste wekt het dan ook geen verbazing dat
chelatie therapie normaliserend werkt op de bloeddruk (31).
Door onttrekken van Ca aan de cellen die mede de
atherosclerotische plak opbouwen, wordt de struktuur van een
plak aangetast. Het zijn dan vermoedelijk de witte
bloedcellen, en met name de macro-fagen, die
verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de moeilijk
oplosbare deposities. Dit deel van de argumentatie is nog
grotendeels hypothetisch en vraagt dringend om een
wetenschappelijke toetsing. Het gegeven blijft echter dat bij
een aanzienlijk aantal patiënten binnen enkele weken een
aanmerkelijk verbetering van de doorbloeding direkt of
indirekt vastgesteld kan worden.
De toepassing van EDTA is in feite een betrekkelijk klein, zij
het belangrijk, onderdeel van de therapie. In die zin dekt de
term chelatie therapie de lading niet. Veel aandacht wordt
besteed aan het bestrijden van de omstandigheden die aan de
ontwikkeling van athero-sclerose hebben bijgedragen. Door
middel van leefwijze adviezen en vitamine en essentiële
voedingsstof suppletie wordt getracht het metabole
deraillement op te heffen (7). Zo is gebleken dat na een
chelatie therapie hypercholesterolemie opgeheven kan zijn
(32), dat in een aantal gevallen de insuline behoefte bij
diabetici verlaagd is (33), en dat de Ca-fosfaat huishouding
gezonder is geworden (34). In tegenstelling tot een

/. 1984.14-20

gevreesde osteoporose lijkt deze eerder te verminderen (35),
doordat de hormonale Ca-homeostase gunstig beïnvloed
wordt (36).
Tijdens de therapie worden Ca en Mg in optimale
verhoudingen toegediend, waarbij tevens getracht wordt de
fosfaat opname onder kontrole te krijgen. Dit laatste aspekt
blijkt
bijzonder
moeilijk
omdat
nagenoeg
alle
voedingsmiddelen hoge fosfaat gehaltes kennen (37). Het
opheffen van een Mg deficiëntie die o.a. ontstaan kan zijn
door stress, een te hoge Ca opname, zware metalen belasting
of alkohol gebruik, leidt tot een vermindering van klachten
(38).
Mg heeft een gunstige invloed op de bloeddruk doordat de
konduktantie van de perifere vaten vergroot wordt (39). Dit
heeft een geringere coronair belasting en een verbeterde 02
doorstroming van de weefsels tengevolge
(39). Dit effekt van Mg is terug te voeren op een kompetitieve
invloed op het extracellulair gebonden Ca van de gladde
spiercellen van de bloedvatwand, waardoor het
kontraktievermogen beïnvloed wordt (30). Daarnaast is het
effekt van secretine en verwante hormonen op de bloeddruk
regulatie afhankelijk van een voldoende aanwezigheid van
Mg (39).
Een vergelijkbaar heilzaam effekt wordt verkregen door de Zn
repletie (het vervangen van het EDTA gebonden Zn) en
suppletie. Zn deficiënties komen naast Mg en B6 deficiënties
voor bij een vrij groot aantal mensen
(40). Het veroorzaakt een verminderde bloeddoorstro-ming
door de bloedvaten, geeft een verminderde weerstand tegen
infekties en het speelt een rol in het ontstaan van kanker,
psychische aandoeningen en hoge bloeddruk (40). Er zijn
aanwijzingen dat met name de Zn/Cu hierin een belangrijke
grootheid is (normaal ongeveer l, bij cardiovasculaire
aandoeningen groter dan l) (41). De Zn/Cu interakties komen
tot uitdrukking via het prostaglandine systeem en het
essentiële vetzuur
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Foto 4
Eindsituatie na een half jaar en 30
E.D.T.A.-infusen: de teen is normaal
doorbloed uitsluitend een litteken
geeft nog aan waar het ulcus
geweest
is;
vaag
zijn
de
oorspronkelijke randen van de zweer
nog te onderscheiden.

metabolisme (41). Het dieet wat aan patiënten wordt
voorgeschreven bevat een voldoende gehalte aan essentiële
vetzuren (EFA) om eventuele tekorten aan te vullen.
Zn en EFA deficiënties lijken soms sterk op elkaar. Dit is
vooral duidelijk bij de verhoogde fragiliteit van de
bloedcapilairen (snel blauwe plekken oplopen) (42). Het is
bovendien ook opmerkelijk dat Zn deficiëntie en Zn
intoxicatie verschijnselen veel op elkaar lijken. Beiden
veroorzaken
hypercholesterolemie,
verhoogde
lipidperoxidatie, vertraagde groei en een verhoogde N-en
creatinine uitscheiding (42). Met dit aspekt dient rekening
gehouden te worden bij de behandeling van atherosclerose
patiënten. Zn vertoont allerlei interak-ties met zwaar metaal
ionen. Bij voldoende Zn is de opname van deze giftige ionen
geremd en Zn is bovendien in staat reeds opgenomen ionen
uit het lichaam te verdrijven (43). Omgekeerd draagt
bijvoorbeeld een verhoogde Cadmium opname ten gevolge
van o.a. roken of een verslechterd milieu bij aan het ontstaan
van Zn deficiëntie (45). De aktiviteit van Zn is afhankelijk
van pyridoxine (vitamine B6) (46). Daarnaast is de aktiviteit
van de witte bloedcellen, die de plakresten moeten opsporen
en opruimen, in belangrijke mate afhankelijk van een goede
vitamine B6 status (45). Verschillende elementen uit onze
westerse leefwijze, zoals stress, alkohol gebruik en orale
anticonceptiva kunnen deze status negatief beïnvloeden (46).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit onderzoek is gebleken dat soms een vrij groot percentage van een onderzochte
populatie een aantoonbare pyridoxine deficiëntie kan hebben
(46).
Vitamine E en het element selenium (Se) zijn van belang voor
de 0^ en radikaal huishouding. Beide verbindingen remmen
lipidperoxidatie (47). Lipidperoxidatie kan in verband
gebracht worden met veroudering en het ontstaan van
degeneratieve ziekten (47). De werking
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van deze beide stoffen is zodanig dat ze elkaar voor een groot
deel kunnen vervangen. Hypercholesterolemie is een van hun
deficiëntie verschijnselen, welke opgeheven kan worden door
suppletie (48).
Een kundig toegepaste chelatie therapie leidt in de regel tot
aanzienlijke verbeteringen van patiënten, waarbij een
behoefte aan een intensieve nazorg gering blijft. Tenminste
wanneer men niet weer tot de oude leefstijl en leefwijze
vervalt (49). Dit heeft onder anderen het gevolg dat de
therapie in zijn geheel relatief goedkoop kan blijven.
De volgende indicaties voor chelatie therapie worden
gehanteerd*:
A. Preventief
--- preventie van alle verouderingsziekten, in het bijzonder
van atherosclerotisch vaatlijden, hetzij perifeer,
cardiaal of cerebraal.
--- preventie van vaatlijden bij diabetes mellitus
--- preventie van vaatlijden, bij mensen met duidelijke
hypercholesterolemie en/of hyperglyceride-mie.
- - - preventie varTvaatlijden bij duidelijke hypertensie.
B. Curatief
- - - coronairsclerose in alle stadia, a. pre- en postope-ratief,
en b. als operatie niet kan, niet hoeft of als patiënt niet
wil.
--- perifere vaatsclerose: hiervoor gelden dezelfde
toevoegingen als voor coronair sclerose.
--- intercraniale (cerebrale) vaatselerose: alle vormen.
- - - diabetes vaatlijden in elk stadium.
*) Overgenomen uit "Chelatie Therapie" Ed. Kunst, L. Met
toestemming van de auteurs.
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--- nierfunktiestoomis op basis van atherosclerose.
- - - hypertensie, zowel de essentiële als de atheroscle-rotische
vorm.
--- degeneratieve verouderingsziekten, zoals peri-articulaire
kalkdeposities, prostaathypertrofie in de beginfase,
visusdaling ten gevolge van retinale vaatsclerose,
ouderdomsdoofheid, e.a.
Er zijn bij een kundig toegepaste therapie geen bijverschijnselen te verwachten. Dit houdt in dat men zich moet
houden aan een aantal algemeen geldende regels. Deze zijn:
--- geen patiënten behandelen zonder een volledig
vooronderzoek, d.w.z. een goede cardiovasculaire
status, een goede anamnese en bloedonderzoek
(routine).
--- zeer ernstige nierinsufficientie, chronische nefri-tis en
interstitiele nefritis zijn absolute contrain-dicaties.**)
- - - bij verkalkte primair-komplexen (oude Koch) is ook
voorzichtigheid geboden, daar deze pathologische-,
maar op zich voor de patiënt heilzame, kalkdepots
mogelijkerwijs door EDTA aangepakt kunnen worden.
Vooral bij diabetes patiënten is het dan oppassen voor
een reciditief TBC. Dit kan echter door tijdige
farmacologische pro-fylaxe worden voorkomen.
- - - acute- en chronische leverziekten.
- - - ruimte-innemende processen in de schedel.
--- zwangerschap.
--- patiënten met grote tekorten wat vitamines en mineralen
betreft.

Voor eventuele nadere informatie wende men zich tot de
sekretaris van de Werkgroep Chelatie Therapie Nederland:
Dr. L. Kunst, Kerkeind 30,4241 XC Arkel.

Adres van de auteur:
Dr. W.A.M. Linnemans Vakgroep Moleculaire
Celbiologie Transferpunt Geïntegreerde
Geneeskunde Padualaan 8 3584 CH Utrecht.

**j Voorzichtigheid is geboden bij elke vorm van
niersufficientie. Een goede kreatinine-bepaling in het bloed is
dus van essentieel belang. Dit geldt in het bijzonder bij
diabetes patiënten. Gelukkig kunnen deze patiënten meestal
wel behandeld worden, mits men de EDTA -dosis aan het
uitscheidingsvermogen van de nieren aanpast en de
nierfunktie regelmatig kontroleert. Dikwijls ziet men dat deze
nierfunktie door EDTA therapie verrassend verbetert.
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ONDERZOEK NAAR DE
EFFECTIVITEIT VAN EEN
BEHANDELING MET
HOMEOPATISCHE- EN
PHYTOTHERAPEUTISCHE
PREPARATEN
C.W. AAKSTER
Onderzocht werden 112 patiënten van artsen die met natuurgeneeskundige methoden en middelen werken. De patiënten werden
twee maal ondervraagd: eenmaal aan het begin van de alternatieve
behandeling en eenmaal na verloop van 6 maanden.
Gezondheidswinst werd geoperationaliseerd als het relatieve
verschil in begin- en eindscores op een aantal gezondheidsindicatoren, waaronder met name een patroon van 20 algemene
gezondheidsverschijnselen. Globaal kan gesteld worden dat 60 °/o
van de onderzochte patiënten duidelijk verbeterde.
De bijdrage daarin van de homeopatische en phytotherapeutische preparaten kan slechts bij benadering worden aangegeven; er is sprake van een complex van invloeden in de
therapie, waarbinnen de rol van genoemde middelen kennelijk
die is van een noodzakelijke, doch op zich niet voldoende
voorwaarde.

OPZET VAN HET ONDERZOEK
De vraagstelling voor dit onderzoek luidde: l) is aan het einde
van de onderzoektermijn sprake van een verbeterde
gezondheidstoestand, en 2) zo ja: waardoor wordt dit
resultaat bepaald?
Als onderzoeksmethode werd gekozen voor het gebruik van
vragenlijsten, welke deels door de patiënt, deels door de
interviewster of deels door de behandelend arts werden
ingevuld. Daarnaast werden voor alle patiënten
evaluatiegesprekken met de behandelend arts gevoerd waarin
het verloop van het ziekteproces werd nagegaan en het
resultaat werd geëvalueerd.
In eerste aanleg werd gekozen voor een aantal van 140
patiënten, op grond van enerzijds kostenoverwegingen,
anderzijds statistische vereisten ten aanzien van groepsgrootte. Met 136 patiënten konden daadwerkelijk gesprekken
worden gerealiseerd voor de eerste ronde. Daarvan konden 12
lijsten niet worden gebruikt voor verdere bewerking,
voornamelijk vanwege onvolledigheid van de beantwoording.
Aan de tweede ronde namen nog 112 patiënten deel; de uitval
was te wijten aan: gestopt met de behandeling (5 maal), terug
naar
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de allopatie (4 maal), overige reden (3 maal). Met de 112
patiënten, die aan beide peilingen hadden deelgenomen, is de
feitelijke analyse uitgevoerd.
De deelnemende artsen waren allen praktiserend in de
provincie Drente; hun patiënten waren overwegend ook uit
dit gebied afkomstig. Als voorwaarden voor deelname waren
gesteld: de patiënt komt voor de eerste maal met nieuwe
klacht bij de arts, is tenminste 16 jaar oud, woont binnen een
straal van 50 km rond de praktijk, en volgt bij voorkeur niet
tegelijkertijd een andere behandeling. De patiënten die aan de
criteria voldeden werden op willekeurige wijze in het onderzoek betrokken, via een door de arts aan hen gericht verzoek.
Geen der gevraagden weigerde in deze fase deelname.
Er werd niet gewerkt met een controlegroep, op grond van
methodologische bedenkingen bij dit onderzoeksmodel in
deze fase, en de practische onmogelijkheid om een voldoende
gelijkende controlegroep samen te stellen. Voorafgaand aan
het eigenlijke onderzoek werd een vooronderzoek gehouden
onder 9 patiënten, welke uitvoerig werden geïnterviewd.
Hierin was voorzien dat het resultaat van de behandeling zou
moeten worden opgevat als de resultante van een (interacterend) complex van factoren, met name bestaande uit:
ziekte-kenmerken,
patiént-kenmerken,
arts-kenmerken,
aspecten van de relatie arts-patiént, kenmerken van de
medische situatie, de therapie in engere zin, en externe
Dr. C. W. Aakster is een zelfstandig gevestigd
onderzoeker/adviseur op het gebied van de gezondheidszorg.
Het betreffende onderzoek werd uitgevoerd in het kader van
de toekenning van deAlfred Vogel-prijs door de firma
Biohorma te Elburg, welke eens in de 5 jaren wordt
uitgereikt aan onderzoekers. die op het gebied van de
alternatieve geneeswijzen wetenschappelijk onderzoek
willen gaan verrichten.

1-84-21

Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde
Onderzoek homeopatische- en phytotherapeutische preparaten

omstandigheden. Dit model was m eerdere projecten
ontwikkeld en werd bijgesteld aan de hand van de resultaten
van het vooronderzoek. Men zie in dit verband ook
Witsenburg (l).
De vragenlijst was gesplitst in twee gedeelten: een algemeen
gedeelte en een klachtenlijst. De klachtenlijst werd vooraf
uitgereikt of toegezonden aan de patiënt met het verzoek deze
rustig thuis in te vullen en aan de interviewster te
overhandigen bij haar bezoek (dat in principe binnen een
week na het eerste contact van de patiënt met de arts
plaatsvond, respectievelijk exact een halfjaar later).
In de vragenlijst werd veelvuldig gebruik gemaakt van
schaaltjes (bijv. voor stress, voedings-gewoonte, gezonde
leefwijze, angst, functieniveau en gezondheid), welke op
wisselende wijze werden geanalyseerd, met een voorkeur voor
de bewerking met behulp van een cluster-analyste. Dit met het
uiteindelijke doel het verkrijgen van unidimensionele schalen,
hetgeen totaal-tellingen van de afzonderlijke itemscores meer
verantwoord zou maken. De klachtenlijst was samengesteld
uit 180 klachten welke - voor deze speciale gelegenheid waren gekozen uit een bekend homeopatie-boek (2). Voor
iedere klacht diende te worden aangegeven of de patiënt deze
niet, gering, matig of hevig had.
Voor een aantal variabelen werden relatieve verschil-scores
berekend en wel door de score bij tweede peiling af te trekken
van de score bij eerste peiling, en de uitkomst te delen door
het maximale verschil dat mogelijk zou zijn geweest.

ENKELE BESCHRIJVENDE RESULTATEN
De indruk bestaat dat sociaal gesproken de onderzochte groep
patiënten niet zoveel afwijkt van een doorsnee groep patiënten
zoals bijv. ook de huisarts die ziet.
62 °/o behoorde tot het vrouwelijk geslacht (een oververtegenwoordiging van vrouwen is ook voor de huisarts geen
onbekend verschijnsel); viervijfde deel van de patiënten was
tussen de 25 en 65 jaar; iets meer dan de helft had alleen een
lagere schoolopleiding; ruim 80 °/o was gehuwd of
samenwonend; 63 °/o was bij een ziekenfonds aangesloten
(landelijk percentage ziekenfondsverzekerden ligt momenteel
op 67 °/o).
Enkele meer medische gegevens zijn de volgende :
61 °/o kwam met één duidelijke klacht bij de arts, 47 °/o had
deze klacht al langer dan 5 jaar en had het gevoel dat het de
laatste tijd niet beter was geworden. Ruim de helft had er
tamelijk tot zeer veel hinder van;
91 °/o was eerder voor de kwaal regulier behandeld (61 °/o bij
de specialist). Bij ongeveer twee derde was daarbij een min of
meer duidelijke diagnose gesteld. Een vijfde deel van de
patiënten lag voor bedoelde kwaal in het ziekenhuis, drie
kwart gebruikte reguliere medicijnen voor de kwaal, l l °/o
onderging hiervoor een operatie; 70 °/o had geen baat
gevonden bij de reguliere behandeling. Ruim de helft van de
betrokkenen zei bovendien nog andere kwalen te hebben.
Enkele in het oog springende klachten waren: gevoel
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van algehele uitputting (23°/o), overal pijn (23°/o),
wisselende stemmingen (27°/o), moe bij het opstaan (35°/o),
pijnlijke gewrichten (21°/o), gevoel van beklemming op de
borst (13°/o), dikke vingers/handen/ voeten (12°/o), rugpijn
(28°/o), vermoeide ogen (21°/o), gasvorming/winderigheid
(22°/o), pijnlijke menstruatie (16°/o van de vrouwen).
Aan de deelnemende artsen werd gevraagd de patiënten te
classificeren volgens het WHO-systeem (ICD-CM, 9e versie).
Hoewel daarbij principiële bezwaren rezen (tegen deze
orgaan-gerichte diagnostiek) kwam, mede door de geboden
gelegenheid om meerdere rubrieken per patiënt aan te geven,
het volgende resultaat tot stand: aandoeningen van centraal
zenuwstelsel en zintuigen 14°/o; aandoeningen van de
bewegingsorganen 13°/o; ziekten van de ademhalingsorganen
l l°/o.
De rubriek psychische aandoeningen werd in 25°/o van de
patiënten aangegeven, vaak in combinatie met meer
somatische aandoeningen. Niet vermeld werden de rubrieken:
tumoren, bloedziekten, zwangerschap en babystoornissen.
Opvallend is het grote aantal klachten buiten de eigenlijke
kwaal waarvoor de patiënten zich aanmeldden.
De belangrijkste gegevens met betrekking tot de aangeboden
therapie zijn de volgende: iets minder dan een kwart van de
patiënten ontving slechts één middel;
8°/o ontving daarentegen vijf of meer middelen. Bij een kwart
van de patiënten betrof dit uitsluitend zg. Vogelpreparaten
(dus met accent op de phytotherapie), in eveneens een kwart
werden naast deze Vogelpreparaten ook nog andere
preparaten voorgeschreven, en de overigen kregen
andersoortige preparaten (homeopatische, in een enkel geval
isopatie en enzymproducten). Iets meer dan de helft van de
patiënten ontving bovendien nog bepaalde adviezen van de
arts, deze lagen met name op voedingsgebied (meer natuurlijk
en volwaardig voedingspatroon), ontspanning (bijv. Yoga) en
psychische bewustwording en ondersteuning.
De helft van de patiënten begon met neutrale verwachtingen
aan de behandeling, 45°/o verwachtte er erg veel of vrij veel
van. Ruim drie kwart staat positief tegenover een meer
natuurlijke behandelingsmethode.
Vervolgens enkele gegevens'uit de tweede peiling, dus na een
half jaar behandeling met homeo- en phytotherapie. Op het
moment van de tweede peiling was 60°/o van de patiënten
nog onder behandeling. Van de 45 patiënten die op dat
moment niet meer onder behandeling waren, waren 19 gestopt
vanwege het bereiken van voldoende herstel, en zagen 15 niet
het nut van een verdere voortzetting. Het aantal bezoeken dat
men aan de behandelde arts had gebracht bedroeg in bijna
driekwart van de gevallen (73°/o), drie of minder;
9°/o had daarentegen 9 of meer bezoeken gebracht. Een vijfde
deel had belemmerende omstandigheden ondervonden bij het
volgen van de therapie. De "com-pliance" of therapie-trouw
was over het geheel genomen redelijk, voor slechts 12°/o was
deze - volgens eigen zeggen - minder dan 70°/o.
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In iets meer dan de helft van de gevallen bracht de arts
tussentijds wijzigingen aan in de therapie (typisch voor een
individueel afgestemde behandeling, maar natuurlijk lastig
voor de onderzoeker). In het algemeen betrof deze wijziging
het voorschrijven van (nog) een ander preparaat. Een kwart
van de patiënten raadpleegde tussentijds ook nog een andere
arts of therapeut voor de betreffende kwaal; bij 18°/o was dat
de huisarts of specialist. Eveneens omstreeks een kwart nam
ook op eigen initiatief nog bepaalde maatregelen, doorgaans
betrof dit leefwijze veranderingen.
Van de deelnemende patiënten vond 5 °/o zichzelf verslechterd tijdens het halve ja'ar van de alternatieve behandeling, 31 °/o achtte zich gelijk gebleven, 64 °/o achtte
zich verbeterd. Voor het bereiken van dit resultaat was 40 °/o
van de patiënten minder dan f. 300, -kwijt (inclusief de
reiskosten), hoewel de kosten voor 5 °/o van de patiënten
opliepen tot boven de f. 1500, - (met name indien sprake was
van een combinatie met bijv. de enzymtherapie).
Voor 85 °/o van de patiënten was dit overigens de eerste keer
dat ze met deze arts contact hadden; over het algemeen had
men duidelijk vertrouwen in hem (82 °/o).
De tijd en aandacht van de arts voor de patiënt was volgens 86
°/o van de patiënten voldoende: 85 °/o vond de dokter prettig
of zeer prettig als persoon, 77 °/o was tevreden over de
behandeling. De houding van de naaste omgeving kan over
het algemeen als neutraal tot positief worden omschreven; 56
°/o kreeg echter geen of slechts een beetje steun van familie
en vrienden.
Naast deze gegevens van de patiënten, zijn ook nog gegevens
verzameld via de vier behandelend artsen over de patiënten.
Daarbij deed zich echter het probleem voor dat de patiënt,
wanneer hij/zij hersteld is, of geen enkele baat ondervindt,
zich doorgaans niet opnieuw op het spreekuur meldt, zodat
van vrij veel patiënten bij de tweede peiling aan de arts geen
recente gegevens bekend waren. Daarom moet bijv. bij het
percentage verbeterde patiënten (76 °/o) volgens de arts een
vraagteken worden gezet. (De meeste van deze patiënten
konden wél worden geïnterviewd).

HET VASTSTELLEN VAN DE EFFECTIVITEIT
Voor het beantwoorden van de vraag naar de effectiviteit is
het in de eerste plaats nodig vast te stellen wat onder "effect"
dient te worden verstaan. Daarbij zijn twee benaderingen
mogelijk: a. van een effect is sprake wanneer de aanvankelijke
ziekteverschijnselen
verdwenen,
althans
aanzienlijk
verminderd zijn, of:
b. van een effect is sprake wanneer de gezondheid van de
patiënt zich (duidelijk) heeft verbeterd of hersteld. De tweede
opvatting reikt verder dan de eerste. Het is als de behandeling
van maagproblemen (bijv. brandend zuur) met Rennies: de
patiënt merkt de klachten niet meer, maar is daarmee de ziekte
(de achterliggende "producent" van de symptomen)
verdwenen? Deze
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vraag moet in veel gevallen ontkennend worden beantwoord.
Er is dan ook getracht, in dit onderzoek, effectiviteit te
definiëren in termen van het herstel van gezondheid. Nu leert
de literatuur dat het operationaliseren daarvan niet simpel is
(3). Duidelijke, op de individuele patiënt gerichte maten voor
de gezondheids-winst zijn bij mijn weten nog nauwelijks
ontwikkeld.
In een eerdere publicatie beschreef ik een poging om zelf zo'n
instrument te ontwikkelen (4). In een vervolgstudie (publicatie
in voorbereiding) bestond de gelegenheid deze methode verder
te beproeven. Vandaar de constructie van de eerdergenoemde
lijst met 180 klachten, welke op een vierpuntsschaal werden
gemeten.
Daarnaast werden nog andere indicatoren voor gezondheidswinst gebruikt. Waar mogelijk werden relatieve
verschilscores berekend. Zodoende ontstaat het volgende
overzicht van gebezigde effect-criteria (Overzicht l).
Overzicht l Gebruikte
effectcriteria
a. door de patiënt gepercipieerde hinder van de kwaal
b. aantal dagen met hevige pijnen of hinder
c. mate waarin het leven beheerst wordt door de kwaal
d. algehele (gepercipieerde) gesteldheid of tan-ditie
e. beoordeling gezondheidstoestand patiënt door de arts
f. totaal-score voor mate van hinder door kwaal
g. aantal ernstige klachten op klachtenlijst (score 4 hevig)
h. totaal-score op klachtenlijst (alle 180 item-scores
gesommeerd)
i. totaal-score op cluster "algemene gezondheid" (uit de
180 items via clusteranalyse afgeleid)
j. beoordeling door patiënt van zijn/haar ziekteverloop over
halfjaar
k. door patiënt geschatte percentage verbetering tijdens de
behandeling
l.
verwachte ontwikkeling ziekteverloop indien
behandeling niet zou hebben plaatsgevonden (door
patiënt)
m. gezamenlijke beoordeling arts plus onderzoeker van
effect behandeling op basis van patiënten status.

Uiteraard kan men moeilijk met 13 effekt-maten verder gaan,
temeer daar te verwachten valt dat deze grotendeels hetzelfde
meten. Er is daarom eerst gezocht naar de onderlinge
samenhangen tussen deze effect-criteria. Dit is gedaan door de
zg "correlatiecoëfficien-ten" te berekenen, hetgeen de
volgende correlatie-ma-trix oplevert (Tabel I).

1-84-23

Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde
Onderzoek homeopatische- en phytotherapeutische preparaten

TABEL l : CORRELATIE-MATRIX VOOR GEZONDHEIDSINDICATOREN
a b c d e f g hij kim
a 100 22 16 25 05 24 22 17 17 -13 20-12 -11 b 100 13 14 -03 24 11 ' 15 21 -23 19—11 -15 c 100 -04
-12 08 00 10 14 -15 22 -16 -16 d 100 01 18 24 19 19-07 16 -09 -20 e 100 -13 00 -06 -12 08 -04 00
10 f 100 07 10 06 -08 12 -01 -01 g 100 48 34 -27 29 -26 -30 h 100 66 -25 20 -24 -19 i 100 -26 19 .20
-25 j 100 -64 49 71 k 100 -54 -63 1 100 57 m 100
TOELICHTING BIJ TABEL:
In deze tabel staan de correlatie-coëfficienten vermeld tussen de effect-criteria. Dat wil zeggen: met
weglating van het decimaalteken; in feite zou er moeten staan: l .00, .22, .16 etc. De letters a tot en : met m
geven aan welk effect-criterium is bedoeld (zie overzicht l). Op de diagonaal vindt men de correlatiecoéfficienten van de effectcriteria met zichzelf; deze zijn uiteraard steeds gelijk aan het maximum (= 1.00).
Alle correlatie-coéfficienten van .10 en hoger worden hier "significant" genoemd, dat wil zeggen: de kans
dat zij op toeval berusten, is kleiner dan 5°/o. Een minusteken duidt op een omgekeerd verband.

Vervolgens is gezocht (dmv een zogenaamde "clusteranalyse") naar groepjes effect-criteria die onderling meer bij
elkaar horen dan bij andere. Dit bleek twee subgroepjes op te
leveren. Uit beide groepjes is vervolgens het ene, meest
kenmerkende effect-criterium gekozen, waaraan nog een
derde is toegevoegd vanwege de volledigheid.
Daarmee hebben we drie criteria voor drie verschillende
aspecten van de gezondheidstoestand;
a. een maat voor de mate van (gepercipieerde) functionele
hinder door de kwaal i. een maat voor de "algemene
gezondheidstoestand" als zodanig j. een maat voor de
gezondheidsbeleving
Het blijkt dat voor wat de functionele hinder betreft 58°/o
relatief matig of veel is vooruitgegaan. Voor de
gezondheidstoestand betreft dit 67°/o , terwijl wat de
gezondheidsbeleving betreft eveneens 67°/o zich bij de
tweede peiling beter zegt te voelen.
Omdat de andere gebezigde effect-criteria (zie boven) soms
wat
lagere
verbeteringspercentages
aangeven
is
voorzichtigheidshalve het getal van 60°/o aangehouden
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als globale maat voor de verbetering tijdens de behandeling
met homeopathische en phytotherapeutische preparaten.
Daarbij dient nog te worden bedacht dat a, 70°/o geen baat
had bij eerdere reguliere behandelingen, (verwachte
verbetering is dus 0°/o en dat
b. 60°/o van deze patiënten de onderhavige behandeling nog
niet had voltooid-'

ANALYSE VAN DE BIJDRAGE AAN DE EFFECTIVITEIT VAN DE HOMEOPATISCHE-EN PHYTOTHERAPEUTISCHE PREPARATEN
Hoewel het verbeteringspercentage van 60°/o voldoende
aanleiding is om te concluderen dat het bezoek aan de
alternatieve arts de patiënt kennelijk geen kwaad heeft gedaan,
is het interessant om te weten waardoor
dit effect is teweeg gebracht.
Het voordeel van een dubbelblind opzet is, dat deze maar één
conclusie toelaat, namelijk dat het gecon-
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stateerde verschil mag worden toegeschreven aan de werking
van de experimentele factor. Alle mogelijke stoor-invloeden
zijn daarbij onder controle gehouden. Voorwaarde is dan wel
dat alle onderdelen van de proef tot in de puntjes worden
uitgevoerd hetgeen maar zelden het geval is (5 ;6)
Met de opzet die in dit onderzoek werd gebruikt ligt dit
anders. Volgens Campbell en Stanley is de gekozen opzet in
experimenteel opzicht vrij zwak te noemen (7). Het ontbreken
van een controlegroep laat zich echter - theoretischcompenseren door alle mogelijke stoor-variabelen in de
analyse mee te'nemen. Het verschil tussen de dubbelblind
opzet en een dergelijke ge-élaboreerde quasi-experimentele
opzet zit er dan vooral in dat in de dubbelblind opzet alle
mogelijke stoor-invloeden buiten de onderzoekopzet worden
gehouden, en dat in de door mij gebezigde opzet alle
mogelijke stoor-invloeden binnen de onderzoekopzet worden
meegenomen, en via bepaalde bewerkingstechnieken (bijv. de
discriminant-analyse) in statistische zin "onder controle"
worden gehouden. Dit laatste gaat alleen maar op indien men
inderdaad alle mogelijke stoor-invloeden onder controle kan
houden (dus kent en heeft meegenomen in de analyse), indien
deze variabelen voldoende valide gemeten zijn, en indien zij
voldoende va-riantie tonen. Overigens gelden deze drie
voorwaarden even hard voor de dubbelblind opzet. Het blijft
echter in zekere zin behelpen met deze "alternatieve" opzet,
maar het voordeel is dat men zo het onderzoek in een "real
life" situatie kan laten plaatsvinden, en niet gedwongen is in
een kunstmatige opzet te werken als die van de dubbelblind
methode, met alle vervelende consequenties van dien wat
betreft de twijfelachtige ethiek en generaliseerbaarheid.
Een beschouwing over deze problematiek werd ook door
Witsenburg gegeven (l).
Concreet werd als volgt tewerk gegaan. De eerste vraag betrof
die van het verband tussen de effect-criteria en de 62 mogelijk
"oorzakelijke" of verklarende faktoren. Opnieuw werd hierbij
gebruik gemaakt van de zg corre-latie-coëfficienten. Wanneer
de correlatie-coèfficient 0.0 bedraagt, is sprake van een
volledig afwezig verband. Is de correlatie-coèfficient
(nagenoeg) 1.00 dan is sprake van een zeer sterk verband. Hoe
hoger de correlatie-coèfficient, hoe groter dus de kans dat de
twee variabelen met elkaar samenhangen. Uit de berekende
correlaties tussen de drie effect-criteria en de 62 verklarende
variabelen, bleken er nogal wat erg lage waarden te zijn, dus
met een correlatie-coèfficient van lager dan .10.
Aangezien van deze variabelen gezegd kan worden-dat ze
waarschijnlijk weinig te maken hebben met het effect van de
behandeling, zijn ze bij de verdere bewerkingen niet meer in
aanmerking genomen.
De volgende stap bestond hieruit dat per effect-crite-rium
discriminant-analyses zijn toegepast. Dat wil zeggen: er is
gezocht naar die verklarende variabelen (van degene die na de
boven beschreven selectie nog waren overgebleven) die het
duidelijkst onderscheiden (vandaar de term "discriminant"analyse) tussen patiënten mét en patiënten zónder effect.
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Voor het effect-criterium "algemene gezondheidstoestand"
kwamen daaruit de volgende variabelen te voorschijn (dit zijn
dus variabelen die het sterkst discrimineren tussen patiënten
met een weinig verbeterde, en die met een sterk verbeterde
algemene gezondheid): de gezondheidstoestand bij aanvang,
verbeterde leefwijze, tijd/aandacht arts, tussentijdse
aanpassing therapie, opleiding, geslacht en inzet van de
patiënt.
75°/o van de patiënten kunnen op grond van deze gegevens voorspellenderwijs - correct worden geplaatst in de categorie
wel of niet verbeterd, (het percentage correcte plaatsingen
voor beide andere effect-criteria - gezondheidsbeleving en
functieniveau -bedroeg 82 en 78).
Onder de aldus gevonden "discriminerende variabelen"
ontbreekt een directe meting van de variabele "therapie als
zodanig". Waarschijnlijk is dat eraan te wijten dat de mate van
adequaatheid van de therapie door mij niet goed kon worden
vastgesteld; idealiter ware dit door middel van een panel van
deskundigen per individuele patiënt apart te beoordelen. En
als deze wel goed vastgesteld had kunnen worden, dan zou de
vari-antie ervan mogelijk te gering zijn voor een analyse
(omdat deze therapie keuze, zeker na de tussentijdse
aanpassingen in de meeste gevallen - in zijn soort - wel
adequaat lijkt te zijn geweest).
Het bleek opvallend te zijn dat de variabele "gezondheid bij
aanvang" veel van de variantie verklaart. Hoewel gebruik is
gemaakt van een relatieve verschilscore voor de
gezondheidstoestand,
is
toch
de
verbetering
in
gezondheidstoestand het grootst bij diegenen die bij aanvang
minder gezond waren. Dit pleit tegen een verklaring als zou
deze therapie op suggestie berusten. Immers in dat geval zou
men het omgekeerde verwachten: de minste vooruitgang bij
ernstiger pathologie.
Interessant is verder de bijdrage van "tussentijdse aanpassing"
in de therapie. Wanneer we ervan uitgaan dat zo'n tussentijdse
aanpassing slechts dan zal volgen indien de arts daarvan een
verbetering verwacht, draagt zo'n aanpassing (= verbetering?)
kennelijk bij aan een beter resultaat. Dat zou men niet
verwachten indien de therapie als zodanig er niets toe zou
doen. Verder is het interessant dat ook een gezondere
leefwijze en voldoende tijd/aandacht van de arts tot de
verbetering bijdragen, evenals - in wat zwakkere mate - de
eigen inzet van de patiënt.
De verbanden liggen hier echter vrij ingewikkeld; we moeten
dan ook meer denken in termen van complexen van
samenhangende variabelen die tesamen een bepaald effect
teweegbrengen; deze complexen kunnen per patiënt
verschillen. Zo zijn er bijv. patiënten die bij aanvang een
redelijk goede gezondheid hadden. De algemene tendens is
dat zulke patiënten een vrij geringe kans maken op een
meetbare verbetering.
Desondanks zijn er onder hen die wél verbeteren, namelijk
indien zij hun leefwijze verbeteren en indien zij voldoende tijd
en aandacht van de arts ontvingen. Deze laatste twee factoren
kunnen dus kennelijk iets
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compenseren voor de patiënt, wat de therapie alleen niet
vermag. Anderzijds zijn er patiënten die bij aanvang een vrij
slechte gezondheidstoestand hadden. In principe maken zij
daarmee een vrij grote kans op verbetering. Toch zijn er
patiënten die desondanks niet verbeteren, namelijk indien hun
leefwijze niet verbeterde, de arts onvoldoende tijd/aandacht
voor hen had en er geen tussentijdse aanpassing in de therapie
plaatsvond. En dat alleen nog maar voor die patiënten die een
lager opleidingsniveau hadden.

van aandacht en tijd voor de patiënt, mate waarin men
aardig wordt gevonden, vertrouwen van de patiënt in de
arts etc.) Deze verschillen leiden kennelijk niet tot
verschillen in resultaat. Een merkwaardige bevinding,
waarvoor ik geen goede verklaring heb kunnen vinden.
Misschien een kwestie van verschil in aggregatie-niveau?
(per arts is sprake van gegroepeerde gegevens, dit kan
andere conclusies opleveren dan voor individuele
patiënten).

Naar mijn mening mag aan deze analyse de conclusie worden
verbonden dat de aard van de homeo- en phytotherapie er
zeker toe doet wat het resultaat betreft, maar dat deze therapie
op zich niet voldoende is, omdat daarnaast ook leefwijze en
sociaal-psycholo-gische factoren meespelen : een meer
natuurlijke leefwijze, tijd en aandacht van de arts, eigen inzet
van de patiënt etc. Daarmee zijn we naar mijn mening terug
bij wat iedere (goede) arts in zijn hart al lang wist, maar een
beetje vergeten was onder invloed van de farmacotherapie en
de dagelijks te verwerken grote patiènten-stroom......

c) Het is interessant dat de door mij toegepaste clusteranalyse
op de klachtenlijst (met dus 180 klachten) eigenlijk maar
één cluster oplevert, en wel dat van een "algemene
gezondheidsstoornis". Dit wijst op de aanwezigheid van
een algehele gestelsziekte, een verschijnsel dat in het
reguliere begrippen apparaat (zie de ICD) ontbreekt. Naar
mijn mening concentreert de gangbare geneeskunde zich
zodanig op het vinden van afwijkingen die gebonden zijn
aan specifieke organen of orgaansystemen, dat het zelfs de
taal niet bezit om algemene gestelsziekten te kunnen
herkennen.
Toch, gezien het feit dat 'alles met alles samenhangt', lijkt
het echter logisch om te veronderstellen, dat er zoiets moet
bestaan als een algehele gestelsziekte, waarvan mogelijk de
bijzondere ziektebeelden als rheumatoide arthritis, multiple
sclerose, asthma bronchiale, migraine etc. specificaties zijn.
Ook mijn eerdere bevindingen wijzen erop dat sprake zou
kunnen zijn van een algemeen ziekzijn met specifieke
vertakkingen (4). Het begrip "multipele pathologie" komt
enigszins in die richting.

ENKELE OVERIGE BEVINDINGEN EN OPMERKINGEN
a) Hoewel de hoeveelheid angst verminderde en ook overige
aspecten verbeterden, nam de hoeveelheid stress toe. Deze
opmerkelijke bevinding vraagt om een nadere uitleg.
Daartoe ben ik nog eens goed gaan kijken naar de
formulering van de vragen die dit stress-cluster bepalen.
Iemand met veel "stress" blijkt iemand te zijn die geen
mensen in de omgeving heeft met wie hij/zij goed kan
praten, die het gevoel heeft door niemand te worden
begrepen, die niet tevreden is met de dagelijkse
werkzaamheden, die het gevoel heeft veel tekort te zijn
gekomen in het leven, en die zich eenzaam voelt.
Naar mijn mening duidt dit op de beleving "apart te staan".
Dat men meer apart is komen te staan (althans dat gevoel
heeft) tijdens de natuurlijke behandelingsmethode, kan
hieruit verklaard worden dat de omgeving doorgaans niet
mee-evolueert wanneer de patiënt met zichzelf bezig is, zijn
leefwijze verandert, zich met een niet-erkende therapie
bezighoudt etc.
b) Er blijken interessante verschillen op te treden tussen de
vier artsen onderling. Deze verschillen treden niet op met
betrekking tot de begin-kenmerken van de patiënt, en ook
niet met betrekking tot het resultaat. Dus: men begon met
vergelijkbare patiën-tengroepen en men bereikt ongeveer
dezelfde resultaten.
De vier artsen lopen echter sterk uiteen wat betreft de
behandelingswijze (duur, aard van de therapie, aantal
consulten, overige adviezen, tussentijdse aanpassingen etc.)
en wat betreft de bejegening (mate
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d) De door mij bestudeerde groep patiënten toont een
aanzienlijke besparing aan maatschappelijke kosten. Deze
kosten zijn berekend over twee halfjaars perioden, de
eerste voorafgaande aan de aanvang van de natuurlijke
therapie, de tweede ten tijde daarvan. Gevraagd is naar 5
kostensoorten: aantal dagen in het ziekenhuis, aantal dagen
ziek te bed, aantal dagen met hevige pijn of hinder, aantal
dagen met medicijngebruik en aantal doktersconsulten.
Voor iedere kostensoort is zo goed mogelijk een prijs ingeschat (op basis CBS-gegevens), waardoor totaal-kos-ten
voor beide half jaarsperioden konden worden berekend.
Dat leverde een verschil op tussen beide halfjaars perioden
van f 1936 per patiënt ten gunste van de natuurlijke therapieperiode. Omgerekend over alle 700.000 volwassen
Nederlanders die jaarlijks van de alternatieve geneeswijzen
gebruik maken (gegevens Paul van Dijk, verwerkt in CAG
rapport (8)), zou jaarlijks een besparing mogelijk zijn aan
maatschappelijke kosten van omstreeks 1,3 miljard gulden.
Om deze besparing zichtbaar te maken zou er natuurlijk wel
wat meer moeten veranderen dan alleen een uitbreiding van
de zieken-fondsdekking met de alternatieve geneeswijzen.
Adres van de auteur:
Dr. C. W. Aakster,
Eeldersingel 16, 9726
AR Groningen
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SUMMARY:
Report of a study on the effectiveness of a treatment with
homeopathie and phytotherapeutic prescriptions.
A non-orthodox treatment, including the use of homeopathie
and/or herbal prescriptions, was evaluated by means of a
before-after design among 112 patients of four physicians,
practising within the northern re-gion of the Netherlands. It
was found that about 60°/o of these patients, at least 70 °/o of
them being "failu-res" of orthodoxy, showed a statistically
significant improvement over a six months period on a
number of •health indexes. Discriminant-analyses over three
of these indicators suggested that the improvement is the
result of an interrelated complex of factors, among which the
homeo/herbal therapy as such, fulfills the role of a necessary
but in itself non-sufficient condi-tion. As a side-effect it was
estimated that the total (social and medical) costs during this
non-orthodox treatment-period decreased considerably as
compared to the pre-treatment period.
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DE PRINCIPES VAN
MENSELIJK
BEWUSTZIJN
B. Ph. VERHOOG
Samenvattend kan worden gezegd dat in dit artikel een beschrijving
wordt gegeven van de fundamentele relaties die er zijn tussen de
manifesterende geestelijke krachten en de gemanifesteerde
bewustzijnsbeelden. Het begrip projectie wordt gedefinieerd waarbij
de relaties tussen de beelden in de projectie worden behandeld. In dit
verband wordt de genezende relatie uiteengezet die bestaat tussen
het bewustzijn van arts en patiënt enerzijds en het gehanteerde
therapeutische beeld anderzijds. Hierdoor wordt zichtbaar gemaakt
op welke wijze hoge homeopa-tische potenties tot zichtbare
genezingen kunnen leiden. Aan het begrip electromagnetisch
frequentiebeeld wordt gestalte gegeven zodat behalve homeopathie
ook therapieën met edelstenen, gepotentieerde organen en bioelectronica beter kunnen worden begrepen.
Ook wordt duidelijk gemaakt dat identificatie met wetenschappelijke beelden een uitdrukking is van ontkenning van ware
wetenschap.
Hierdoor is wetenschappelijke kennis weer onderworpen aan de
persoonlijk handelende creatieve mens. De ware wetenschap is een
ontzichtbare bron die groeit in menselijk bewustzijn wanneer met
meer respect voor deze bron uit haar bekkens wordt gedronken.
Tenslotte wordt een wetenschappelijke beschrijving gegeven van de
helende betekenis van Christus-bewustzijn, waardoor bovendien de
universele wetenschappelijke betekenis van de verschillende religies
van de mensheid beter kan worden verstaan.

De bron van alles is de werkelijkheid die we niet bezitten
kunnen omdat deze vrij is.
De menselijke waarneming bestaat uit het ontwerpen
van beelden die ruimtelijk worden geprojecteerd. De
waarnemer zelf is geestelijk en onzichtbaar, de bron van de
informatie is ook onzichtbaar. Het gevormde beeld is
eigendom van de waarnemer.
DE PROJECTIE
Goed beschouwd is alle waarneming gebaseerd op een
toestroom van informatie die in de hersenschors wordt
opgebouwd tot een beeld. En dat beeld projecteren we in de
buitenwereld. Toch is dat beeld niet de werkelijkheid die de
informatie deed toestromen. We zien de werkelijkheid niet.
doch slechts een afdruk daarvan die bovendien door onszelf is
geregistreerd.
k De wereld die we zien en ervaren is ons eigendom.
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Dr. Verhoog is een man die na een carrière als
pharmaceutisch onderzoeker arts is geworden, na
direkteur van een herstellingsoord te zijn geweest heeft
hij na diverse studies in binnen- en buitenland zich
gevestigd als homeopaath en acu-puncturist (klassiek
en ooracupunctuur). Hij geeft cursussen in menselijk
bewustzijn aan leken en artsen. Op dit moment is hij
bezig met het ontwikkelen van een nieuwe therapie op
het gebied van acupunctuur met kristallen en gouden
naalden.
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CONSEQUENTIE
Als we kijken naar een medemens dan zien we niet de
ander maar een zelfgemaakt beeld van die ander. Wijzelf zijn
levend en geestelijk, de ander ook, maar wat we gemaakt
hebben aan beeld van de ander is op zich dood.
Het is duidelijk dat wijzelf niet gelijk zijn aan het beeld dat
anderen van ons maken.
De levende mens is hoger dan de beelden die van hem
uitgaan. Dus ook al zouden de beelden volmaakt zuiver
geregistreerd worden dan nog zijnïe van lager orde dan de
levende ander. Het is echter duidelijk dat onze stoffelijke
zintuigen niet volmaakt zijn zodat de registraties in dat
opzicht verborgen fouten zullen vertonen.
De consequentie is dus dat we niet kunnen oordelen over een
ander op grond van het gedrag dat we geregistreerd hebben.
Wanneer we deze realiteit niet in acht nemen verwerven we
de vrijheid om onze eigen waarnemingen te respecteren zoals
we ze zagen. Kort geformuleerd: Men kan iedereen
respecteren maar dat betekent niet dat men respect moet
hebben voor alles wat een ander doet of zegt.
DE GRONDSLAG VAN DISCRIMINATIE IS NIET DAT
MEN BEPAALD GEDRAG VEROORDEELT, MAAR DAT MEN EEN MEDEMENS IDENTIFICEER T MET ZIJN
GEDRA G.
De conclusie uit het voorgaande is de bewustwording van het
evidente feit dat wij slechts datgene als bewust beeld bezitten,
dat wij zelf hebben gemaakt. Daarom is het
onwetenschappelijk en tegen de evidente realiteit ingaande
wanneer we de werkelijkheid die wij niet zien, identificeren
met het beeld dat we gemaakt hebben.
Op deze fundamentele realiteitszin is overigens ook de
quantum-logica gebaseerd.

het hebben van bewustzijnsbeelden. Nu is het duidelijk dat
degene die de beelden bezit niet zelf een van die beelden is,
ofschoon diegene natuurlijk ook beelden kan bezitten over de
eigen persoon. Het hele beeldbe-wustzijn is altijd één trap
lager dan degene die de beelden bezit. Hierdoor kan een mens
zichzelf niet kennen op het beeldbewustzijnsniveau omdat dit
fundamenteel één trap lager staat dan zijn eigen wezen. De
realiteit is dus dat een volmaakt wezen een volmaakt
bewustzijnsbeeld projecteert dat weer één trap lager staat dan
zichzelf. Het volmaakte wezen heeft dus een volmaakt
bewustzijnsbeeld. Wil dit volmaakte beeld op zijn beurt een
beeld hebben dan is dat wederom een trap lager.
Op deze wijze kan de mens nooit tot kennis van zichzelf
komen, terwijl de identificatie met het eigen bewustzijnsbeeld
altijd een ernstige devaluatie is van de werkelijkheid. De
valsheid van deze laatste identificatie berust weer op hetzelfde
principe als beschreven bij het projectiemechanisme. De
identificatie van het gemaakte fysische bewustzijnsbeeld met
het eigen scheppende wezen is een ontkenning van de
werkelijkheid.
De gerichtheid omhoog naar het wezen dat het eigen ik doet
ontstaan is het aangaan van een relatie die dus niet is
gebaseerd op een gerichtheid naar het uiterlijk zichtbare dat
gelijk staat aan de eigen beelden in de projectie. Uit deze
relatie is waarachtige zelfkennis mogelijk als gave, welke
gave in dankbaar besef wordt teruggegeven aan het hogere ik.
Aldus wordt een besef ontwikkeld op een geestelijke wijze
van het hogere wezen, terwijl tevens een ego-beeld blijft
bestaan dat lager is.
Terwijl het geestelijke bewustzijn door de relatie groeit (=
groei van Christusbewustzijn), ontstaat een afname van de ikidentificatie.
Hierdoor kan de eigen onsterfelijkheid bewust worden, terwijl
de identificatie met het geprojecteerde ik-beeld per definitie
tot de dood voert.
DEFINITIES

MENSELIJK BEWUSTZIJN ALS DUALITEIT

Definities: het oorspronkelijke scheppende beginsel
wordt' waar ik' genoemd, het volmaakte beeld'waar zelf (= de
eigenlijke mens) en het geprojecteerde vergankelijke beeld':
ego beeld'.
Identificatie met een ego-beeld levert een onecht gedragsbeeld. Bewustwording is dus een proces waarbij het
vergankelijke ego-beeld dient als spiegel om te komen tot een
geestelijk bewustzijn van het hogere ik. Terwijl het
geestelijke bewustzijn groeit nemen de verstandelijke
vermogens die heersen over het geprojecteerde lagere
bewustzijn toe zodat de beelden daarvan meer en meer uit de
projectie worden teruggenomen als voorfase voor de
bewustwording die geestelijk is. Alle integratieve krachten
stromen in alle bewustzijnspro-cessen continu vanuit het
hogere ik.

Zodra we spreken van bewustzijn dan spreken we van

Bij een voortgaande ik-gerichte identificatie met het
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De beschreven dualiteit is steeds een ik-zelf relatie waarbij het
ik hoger staat dan het zelf en waarbij het ik wel het zelf kent
maar het zelf niet het ik. Deze principes toegepast op de
communicatie tussen twee mensen levert het inzicht dat de
waarachtige relatie is gebaseerd op een geestelijk bewustzijn
dat de ware ander niet identificeert met het zichtbare beeld in
het eigen bewustzijn. In deze relatie wordt dus ware
zelfkennis verworven die bestaat in een wezenlijke
scheppende kracht.

lagere bewustzijnsbeeld wordt ontkenning geihtrodu-ceerd in
het ego-beeld dat daardoor successievelijk afzakt naar lagere
projectie niveau's. De weg omhoog is de weg van het
Christusbewustzijn waarbij het ik-beeld geleidelijk uit de
projectie wordt gehaald. De volledige bewustwording bestaat
uit twee fasen. In de eerste fase wordt het zelf uit de projectie
gehaald en geestelijk bewust gemaakt in het ware ik.
De tweede fase omvat het uit de projectie halen van het eigen
ik waarbij het ware ik geestelijk gekend wordt vanuit de
geprojecteerde gestalte. Dit kennen wordt omschreven als
'getuige zijn van' omdat het niet van het niveau van het
geprojecteerde ik-bewustzijn is, dat behoort tot de beelden
van het ware zelf. Het is natuurlijk duidelijk dat met
Christusbewustzijn per definitie niet bedoeld is de
bewustzijnsbeelden van het lagere bewustzijn ook al zou het
daar gaan om beelden met een religieuze inhoud.
Iemand die spreekt over sociaal is daarom nog niet sociaal en
iemand die spreekt over religieuze zaken heeft daarom nog
niet een hoger geestelijk bewustzijn.

BEWUSTZIJN ALS TWEEVOUDIG EN
VIERVOUDIG BEGINSEL
Behandeld is de dualiteit 'waar ik' en 'waar zelf. Deze dualiteit
herkennen we ook in het geprojecteerde beeldbewustzijn
waarbij het geprojecteerde ik-beeld dat een meer geestelijk en
verstandelijk karakter heeft zich verhoudt tegenover de ikbeelden uit de gevoelsfeer. Aldus herkennen we een innerlijke
ik-zelf relatie die geestelijk is t.o.v. de ik-zelf relatie die als
beeld gespiegeld is in het lager beeldbewustzijn. Dualiteit is
een logische consequentie van bewustzijn n.l. een verhouding
t.o.v. iets anders.
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Wanneer we het bovenstaande beeld van gever en ontvanger
wederom beschouwen als een projectie dan verkrijgen we
aldus een viervoudig beeld van de volledige mens waarvan het
beeld van het centrale zenuwstelsel een reflectie is.

CENTRAAL ZENUWSTELSEL
Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee delen, het ene
deel verzorgt de instandhouding van het lichaam zelf, het
andere zorgt voor de behartiging van de belangen van de
persoon ui de buitenwereld. Het gaat psychisch gesproken om
de driften. Het naar buiten gerichte deel is manlijk t.o.v. het
verzorgende deel dat vrouwelijk is. Beide drift-gebieden zijn
te verdelen in ik-gerichte stromingen (slapen, eten, sex) en in
de emoties die te maken hebben met angst en agressie.
Het is duidelijk dat juist deze emotionele krachten de mens
parten kunnen spelen. Vandaar dat ze van oudsher zijn
voorgesteld door twee slangen. Beide delen van het autonome
zenuwstelsel functioneren in feite elkaar aanvullend en zijn
aldus verstrengeld afgebeeld. Het handhaven van een goede
harmonie tussen beide driftgebieden betekent dat in de
bewuste sfeer (hersenen) gestuurd moet worden. De
hersenschors functioneert door selectief remmend te werken
op impulsen.
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Dit betekent in de psychische sfeer de keuze die wordt
gemaakt met zelfbeheersing. De zelfbeheersing kanaliseert de
krachten zodat er samenwerking en harmonie tot stand komt
in het handelen.

' de weg van een mens als middel zijn benut om het hogere
geestelijke doel te doen zegevieren.

De emoties hebben een bewust beeld nodig om in daden
geëffectueerd te kunnen worden. Het onbeheerste handelen
komt tot stand doordat de bewuste keuze achterwege blijft,
zodat de hersenen fungeren als knecht van de emoties in
plaats van als bestuurder.

MENSELIJK BEWUSTZIJN EN THERAPEUTISCH
HANDELEN

Beide hersenhelften staan wederom voor manlijke en
vrouwelijke aspecten. De menselijke gestalte bestaat uit 2 x 2
delen. Het sturen van de emoties is een geestelijk en bewust
proces dat de eenheid beoogt. Dit geestelijke bewustzijn
groeit in het proces van zelfbeheersing tijdens het leven.
Realiseren we ons de wetmatigheden van het projectiemechanisme dan betekent dat, dat de keuzeprocessen in de
bewuste sfeer zich afspelen in de wereld. Hier ontstaat aldus
een spanningsveld tussen de persoonlijke belangen en de
wereld. De bewustwording is tenslotte gelegen in de
zelfbeheersing, die hebzucht en boosheid beteugelt geleid
door de geest. De kracht van deze geest is de kracht van
geloof en liefde. De dominante hersen-hemisfeer is bij
rechtshandigen links en beheerst dus het lichaam met een
accent op de rechteriichaamshelft.
De niet dominante hersenhemisfeer is bij rechtshandigen links
en beheerst dus het lichaam met een accent op de
rechteriichaamshelft. De niet dominante hemisfeer is in feite
de manlijke helft die in feite daarom niet dominant is omdat
de beheersing van de gestalte niet tot stand is gekomen. Hier
zetelen de hogere geestelijke centra die pas tot ontplooiing
komen als ze op
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EEN ENKEL PRINCIPE
Het hele betoog is tot dusver opgebouwd uit slechts
één enkel principe namelijk het beginsel van lichtbron en
lichtbeeld. Dit principe is herkend als het principe van
menselijk bewustzijn.
Het is intussen logisch dat het beschreven projectiemechanisme
ook geldt voor de waarneming van stoffelijke voorwerpen. Ook
hier wordt slechts het zelfgemaakte beeld waargenomen dat is
opgebouwd op basis van de ontvangen informatiedragende
trillingen. Niet het wezenlijke voorwerp wordt waargenomen
maar slechts het lagere beeld in het bewustzijn.
Wanneer we dus spreken over een stoffelijk voorwerp of over
een levend mens, het gaat in beide gevallen in ons
beeldbewustzijn om een fysisch beeld dat opgebouwd is uit
magnetische trillingen.
Dit is als bij filmprojectie, het maakt niet uit wat er
geprojecteerd wordt, een steen of een mensgestalte, het gaat in
beide gevallen om een lichtbeeld. De methode van
informatieoverdracht is gelijk; er is sprake van een filmband
die loopt met een snelheid van 18 beeldjes per seconde en waar
licht doorheen valt. De beelden in ons bewustzijn zijn volstrekt
fysisch en als zodanig geheel bepaald door fysische
wetmatigheden. Alle in de buitenwereld beleefde beelden zijn
projecties. De geprojecteerde wereld omvat het hele bewustzijn, dus zowel de ik-gestalte als voorstelling als de wereld.

1-84-31

Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde
De principes van menselijk bewustzijn

Alle bewustzijnsbeelden komen tot stand door een continue
aanvoer van informatie. Zodra deze aanvoer ophoudt is er
geen ik-bewustzijn. De eigen gestalte in de projectie staat op
het terrein van het medisch handelen. Alleen datgene wat in
de projectie staat, staat in de wereld en is als zodanig een
eerste aanschouwing van materiaal dat na een integratie op
beeldbe-wustzijnsniveau (intellectuele capaciteit) kan dienen
als spiegel voor de hogere geestelijke bewustwording. Hierbij
moet de neiging om het verworven bewustzijns-beeld in ikgerichtheid omlaag te brengen (animaver-leiding) worden
overwonnen.
Zolang het bewustzijnsbeeld nog niet is tenietgedaan omwille
van het hogere geestelijke bewustzijn hangt het beeld meer of
minder in de projectie waarbij het wetmatig een ontkenning
uitdrukt van de werkelijkheid. Dit beeld is kwetsbaar en
beihvloedbaar door invloeden uit de wereld. Alle invloeden
vanuit de projectie zijn een bedreiging voor de
integratietoestand van het ik-bewustzijn en wel des te sterker
naarmate de beelden afkomstig zijn uit een ander
bewustzijnsniveau.
Deze kwetsbaarheid geldt uiteraard net zo goed voor ikbewustzijns- als voor zelfbewustzijns-beelden. Omdat de stof
als substantiële massa een bewustzijnsbeeld is net als elke
andere waarneming, ligt het verschil in de aard van de
fysische trillingen. De bele-vingskwaliteit van het beeld voor
een levende persoon hangt uiteraard ook af van de integratieve
kracht van zijn geestelijk bewustzijn.
Dit laatste is tenslotte ook verantwoordelijk voor de kwaliteit
van het beeld dat principieel een eigen voortbrengsel is. Het
geestelijke scheppende bewustzijn - al of niet bewust - is de
focussering op de geestelijke bron van de aangeboden
informatie.
Hoe krachtiger het geestelijke bewustzijn, hoe hoger de
kwaliteit van het gevormde beeld.
Geprojecteerd beeld is beihvloedbaar met geprojecteerd beeld
waarbij trillingsfrequenties van gelijk niveau elkaar
ontmoeten. Dat betekent een botsing waarbij integratie kan
worden prijsgegeven d.w.z. dat positieve energie wordt
afgestaan, ofwel integratie wordt gewonnen onder tenietdoen
van ontkenning.
Hogere integratie betekent integratie van het lagere. Omdat de
stof als substantie het verst geprojecteerde bewustzijnsbeeld is
en als zodanig door eenieder ervaren wordt in de projectie,
geschiedt de beïnvloeding van het stoffelijke lichaam vooral
d.m.v. stoffelijke beelden in de projectie.
Wanneer we zouden willen zoeken naar een meer selectieve
opheffing van een ziekteproces dan zullen we ons moeten
realiseren tot welk bewustzijnsniveau de ontkenning is
voortgeschreden. Als de desintegratie dieper is doorgedrongen
dan de zichtbare anatomie dan zal er gewerkt moeten worden
niet alleen op anatomisch zichtbaar niveau, maar ook op
hoger.niveau met electromagnetische trillingen die gerichte
informatie
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dragen. Gerichte informatie komt tot stand door het
persoonlijke menselijke handelen hetgeen de grote betekenis
verklaart van het chirurgisch handelen in onze geneeskunde
voorzover het gaat om beihvloeding van het zichtbare.

DE GENEZENDE KRACHT VAN DE
MENSELIJKE GEEST
Bij dieper doordenken op deze materie wordt het duidelijk dat
hoger bewustzijn betekent dat de eigen bewustzijnsbeelden
steeds minder in de projectie staan. Nu is het zo dat het lager
beeldbewustzijn in feite gaat over binnenkomend beeld terwijl
de projectie daarvan een ontkenning betekent van de
werkelijkheid. Het geestelijke hogere bewustzijn daarentegen
doet waarachtig en scheppend licht uitgaan.
Deze informatiestroom wordt op lager bewustzijnsniveau niet
herkend maar wel kan hierdoor een hoger bewustzijnsbeeld tot
stand gebracht worden.
Wie de betekenis hiervan tot zich door laat dringen herkent
het scheppende en helende karakter van de ware menselijke
geest.
Wanneer we het gegeven informatiebeeld in de projectie
beschouwen als een filmbeeld dan is het licht wat er doorheen
valt het licht van de scheppende geest waarbij het
geprojecteerde beeld het resultaat is.
Tenslotte is de patiënt, die wij behandelen een bewustzijnsbeeld. Niet de ware ander is gebrekkig maar zijn beeld in
de projectie. Het menselijk lichaam als geprojecteerd beeld
functioneert als een informatieverwerkend systeem waarvan
een geweldige hoeveelheid beelden niet bewust geregistreerd
wordt. De integratieve levengevende kracht die het
bewustzijnsbeeld doet funtioneren is het innerlijke leven. Dit
leidt tot de volgende voorstelling.
De zichtbare gestalte is een bewustzijnsbeeld dat door het
centrale leven wordt opgebouwd middels een continue
toestroom van licht met een zeer hoge informa-tiewaarde.
''
Op het punt van eerste manifestatie wordt ruimte, tijd en
massa gecreëerd als informatie.
Naarmate astronomen of kernfysici doordringen tot de
processen bij de eerste manifestatie komen daaraan heel
merkwaardige ruimte- tijd- en massabegrippen te pas. Dit is
niet verwonderlijk omdat alles wat de mens bewust wordt een
spiegel is van zijn eigen bewustzijn. In principe is de hele
menselijke gestalte beïnvloedbaar tot het eerste punt van
manifestatie. Het spreekt vanzelf dat een selectieve
beihvloeding van het gemanifesteerde lichaam vraagt om
toevoer van electromagnetische trillingen van een dusdanige
frequentie en in-formatiewaarde dat deze geschikt zijn om in
te werken op het niveau dat gewenst wordt. Hoe hoger in de
pyra-
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mide een stoornis bestaat, hoe meer uiteenlopend de
symptomen zullen zijn aan de basis. Een electromagne-tisch
trillingsbeeld wordt alleen aanvaard op hoog niveau wanneer
het daar aanvaard kan worden. Als het daar aanvaard wordt
dan betekent dat, dat door het levenslicht vervolgens ook
uitdrukking wordt gegeven aan de lagere beelden die in het
gegeven trillingsbeeld geïntegreerd zijn. Daartoe behoort ook
de anatomische werkelijkheid.

en op te bouwen tot een beeld in het bewustzijn. Bij het
potentiéren in trappen worden de lagere frequenties die het
zichtbare en meetbare effect hebben, achtergelaten in de
gepasseerde verdunningen. Zodoende houden we bij hogere
potenties een beeld van de stof over in hogere frequentie. De
oorspronkelijke stof is niet de in de projectie ervaren
meetbare en zintuiglijk ervaarbare substantie. Dit immers is
een bewustzijns-beeld dat geprojecteerd wordt ervaren.
Dit nu is een onbewustheid omdat hiermede de werkelijkheid
wordt verward met het eigen bewustzijns-beeld. De
werkelijke oorspronkelijke stof is de stralende bron van het
beeld en deze staat precies één niveau hoger dan het gewone
bewustzijn van de mens.
Het gepotentiëerde electromagnetische trillingsbeeld levert in
feite nog altijd het stofbeeld maar op een hoger
frequentieniveau. Het is te beschouwen als een
frequentiegebied dat wel alle hogere frequenties bevat maar
niet de lagere. Nu is het zo dat beïnvloeding op laag niveau
veel energie vergt, terwijl beihvloeding op hoog niveau
nauwelijks energie vergt, maar wel hoogwaardige informatie.
De wereld wordt geregeerd door woorden die de lagere
energieën in beweging zetten. Zo worden de krachten in
beweging gezet die hele volkeren kunnen vernietigen niet
door stemvolume of spierkracht maar door het verstrekken
van beelden.
Zo is het stompzinnig om te protesteren tegen bepaalde
wapens in de overtuiging daardoor een bijdrage te leveren aan
de wereldvrede maar tegelijkertijd de ideologische beelden
die leiden tot ontkenning van de ware medemens te
handhaven. Vernietiging van het zichtbare menselijke komt
tot stand doordat op psychisch niveau mensontkennende
denkbeelden als goed worden gehandhaafd. De in de projectie
ervaren krachten zijn in feite de manifestatie op lager niveau
van beelden die zich bevinden op hoger niveau. Hiermede is
de fundamentele relatie aangegeven tussen energie, massa en
informatie.

ELECTROMAGNETISCHE FREQUENTIEBEELD EN HOMEOPATHIE
Een therapie die werkt met electromagnetische informatiebeelden is de homeopathie.
Bij het potentiéren straalt de oorspronkelijke stof zijn eigen
beeld uit in de vloeistof in de vorm van elektromagnetische
trillingen die in de vloeistofatomen worden opgenomen. Elke
stof straalt zijn eigen beeld .uit wanneer er energie aan
toegevoerd wordt. Hierop berust trouwens ook het zien van de
mens voorzover het gaat om electromagnetische trillingen uit
het zichtbare gebied. Op atomair niveau is hier sprake van
opname van energie die vervolgens in de frequentie van de
atoomkernen met hun verschillende electronen wordt
uitgezonden.
Elke waarneming is een zaak van menselijk bewustzijn dat
electromagnetische trillingen vermag te decoderen
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Wat op hoger niveau gedefinieerd wordt als een gedragsbeeld wordt op lager niveau ervaren als de eigen
persoon. De identificatie met een gedragsbeeld in de projectie
is een illusoire toestand die zijn grondslag heeft in de
ontkenning van de werkelijkheid waarvan het niveau van
projectie een uitdrukking is. De kracht die werkt in een mens
is het levenslicht. Hierdoor krijgt alle in het lichaam
opgenomen beeld kracht en wel des te sterker naarmate de
informatie-waarde hoger is en het integratieve levenslicht
sterker. Het effect van een therapie wordt bepaald door de integratieve kracht van patiënt én arts en van de waarde van het
verstrekte beeld.
Ziekte is een fysische toestand van een fysisch beeld
waardoor in dat beeld een bepaalde manifestatie van het
levenslicht wordt weggekaatst, waarbij dit gereflecteerde
levenslicht op een lager projectieniveau tot een positieve
beeldvorming kan voeren maar op gelijkblijvend niveau gaat
werken als een ontkennende kracht.
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In de homeopathie wordt in feite een therapie beschreven die
kan bevorderen dat ontkenning in het beeld wordt opgeheven.
De gezamenlijke ontkenning in een gestalte is het karma van
een mens.
Homeopathie kan worden beschreven als een karma-tische
therapie omdat hierbij gewerkt wordt met con-trabeelden. Het
principe daarvan is dat gelijksoortige trillingen die op elkaar
botsen elkaar kunnen uitdoven. Het begrip ontkenning en
ontkennend beeld in menselijk bewustzijn vergt echter een
aparte verhandeling die schrijver hoopt binnenkort te kunnen
geven. De gegeven beschrijving van ziekte maakt duidelijk
dat in beginsel alle ziektes genezen kunnen worden. Daarbij
zal het echter noodzakelijk zijn dat de mens zijn neiging om
zich ik-gericht te identificeren met emoties of denkbeelden
overwint.
Alleen door een hoger bewustzijnskracht kan de in-tegratieve
kracht beschikbaar komen die noodzakelijk is voor de
genezing op beeldbewustzijnsniveau van ziekten die tot
dusver gelden als ongeneeslijk. Dit geldt ook voor de
chirurgie waarbij op beeldniveau een aanvaardbare ordening
tot stand wordt gebracht, maar
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waarbij de levenskracht de integratie tot stand moet brengen.
Hoe beter het aangeboden beeld en hoe krachtiger de
levenskracht hoe meer genezende mogelijkheden. Hoger
bewustzijn betekent dat het innerlijke wezen bewust wordt en
toeneemt in kracht.
Goed-therapeutisch handelen is een bewustzijnsbeeld dat door
bewustzijnskracht tot stand wordt gebracht ook al ervaart men
de therapeutische handeling of het verstrekte medicijn als een
wetenschappelijk feit in de projectie.
De atoomgeleerden die kwamen tot de quantumlogica
ontdekten dat uitkomsten van experimenten niet los stonden
van de waarnemer. Dit betekent de realisering van een evident
feit in menselijk bewustzijn.
B.Ph. Verhoog, arts
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HET ZIEKENHUIS
VAN MORGEN
H. VAN PRAAG
Prof. H. van Praag is bijzonder hoogleraar in de
Parapsychologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Een gebouw zonder eigen vorm. Een achttiende-eeuwse
bioloog heeft eens gezegd:
"Als men goed kijkt naar de staart van de kikvors, ziet men dat hij
er geen heeft". Zo zou men met een variant kunnen zeggen: "Als
men goed let op de typische vorm van het ziekenhuis, ziet men dat
het er geen heeft".
Ziekenhuizen herinneren noch aan de buitenkant,
noch aan de binnenkant aan hun wezenlijke functie. Wie een
christelijke kerk of een hindoeïstische tempel aanschouwt,
beseft dat hier de mens op zoek is naar een ontmoeting met het
onzienlijke. Hier wordt gebeden en verkondigd.
Wie een ziekenhuis op zijn weg ontmoet, wordt door de
uiterlijke vorm in niets eraan herinnerd, dat hier lijdenden
verpleegd en genezen worden.
Het is veeleer zo, dat men dit feit als het ware tracht te
verbergen achter een zakelijke facade. De meeste ziekenhuizen
konden evengoed administratiekantoren en fabrieksgebouwen
zijn. Dat geldt zelfs a fortiori voorde gangen, die aan het Slot
van Kafka doen denken. De ene corridor verwijst naar de
andere. De persoonlijke noot ontbreekt geheel, mensen zijn
hoogstens 'klassen'.
Ongetwijfeld zijn er grote architecten geweest, die getracht
hebben het hospitaal zo menswaardig mogelijk

te maken. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de Finse
bouwmeester Alvar Aalto, die op 3 februari 1898 te Helsinki
geboren werd. Hij verwierf de eretitel van architect-genezer.
Aalto, die o.a. een heel streekplan voor Lapland ontwierp, is
ook de vader van de moderne ziekenhuizen, waar lucht, licht
en zon overal binnendringen. Hij streefde naar het ontwerpen
van omgevingen, die inspirerend voor de mens zouden zijn,
doordat ze bevrijdend op hem inwerkten.
Maar dit wil niet zeggen, dat Aalto een vorm schiep, waarin
het menselijk lijden zodanig vertaald werd, dat het de essentie
van het ziekenhuis aangaf. Als we in de losbladige
encyclopedie 'Ziekenhuis menselijk en modern' (Kluwer) het
boeiende stuk van de architect M.J. Aghina over 'bouwen:
menselijk en modern' lezen, dan moeten we vaststellen, dat
hij deze kernvraag ook nergens stelt. Hij ziet het als een
opgave: ". . . uit te komen bij een ander soort bouwen, een
betere vertaling van de ruimtelijke behoefte". Dit wordt als
volgt toegelicht: "Vanuit het gezichtspunt van de consument
van de gebouwde omgeving kan het hiernavolgende uiteraard
niet de pretentie hebben een antwoord te zijn of
detailoplossingen te geven voor de problemen

Durf en inzicht -wordt gedemonstreerd in
het interieur van het Guggenheimmuseum te New York, dat door Frank
Lloyd Wright ontworpen is.
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waarvoor de hedendaagse bouwers zich
geplaatst zien. Er zal meer gedacht
worden vanuit een mentaliteit, dan van
pragmatische ontwikkelingen die zich
in de bouwwereld afspelen. Wél zal
gewezen worden op de richting die hier
en daar al aarzelend wordt ingeslagen
en die een mogelijkheid biedt om het
bouwen meer te passen op het leven,
zodat het een werkelijke vertaling
wordt van het leven zelf."
De uiteindelijke vraag naar de plaats en
de
maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de bouwersarchitect, aannemer, opdrachtgever,
samenleving e.a. - zal toegespitst
worden naar het bouwen van
voorzieningen voor gezondheidszorg.
Met andere woorden, zodanig bouwen
dat ziekenhuizen, gezondheidscentra e.d. weer passen op de
hulpvragende mens van deze tijd.
Intentioneel worden als bouwers o.a. architect en aannemer in
één adem genoemd en wordt voorbijgegaan aan de bestaande
gevoeligheid tussen deze twee bouw-partners. Er wordt vanuit
gegaan dat het totale bouwproces bestaat uit een reeks van
beslissingen, daden en

processen, die uiteindelijk pas hun
Ook in de sculptuur zijn spiraal en
schroef steeds weer toegepast. In de
minaret van de moskee van Samara
(frak) zien we een zeer oud voorbeeld
hiervan.
voltooiing vinden in de laatste daad
van het zich huisvesten, er in gaan
wonen.
Een daad die pas door de gebruiker
gesteld kan worden. Grofweg kan
gezegd worden dat het bouwproces
bepaald
wordt
door
drie
groeperingen: de opdrachtgever, de
architect en de aannemer.
Voor de opdrachtgever staan allen
van initiatiefnemer tot gebruiker,
allen die bewoner en belanghebbende
zijn. Idealiter zouden opdrachtgever en gebruiker identiek
dienen te zijn. Immers de opdrachtgever die handelt uit naam
van de samenleving en die zich bewust is van zijn
verantwoordelijkheid hiervoor, zou zich geheel moeten
kunnen inleven in de behoeften van de gemeenschap, c.q. de
gebruiker. In dezelfde verantwoordelijkheid zal hij zich
moeten omringen met adviseurs, die deskundig zijn op
specifieke terreinen van die samenleving. Ook het sturend
mechanisme van de overheid zal hij in zijn besluitvorming
moeten betrekken.

Sterren met hun planeten, manen
en kometen, zijn geconcentreerd in
enorme complexe wolken zoals onze
melkweg.
De meeste van deze stelsels hebben
een spiraalstruktuur en bevatten
honderden miljarden zonnen.
De spiraalarmen ontstaan en blijven
bestaan door vooralsnog onbekende
krachten vanuit het centrum van
zo 'n stelsel.
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De spiraal is een geometrische vorm, die
ontstaat door op een kwart cirkel, die in
een vierkant gelegen is, steeds groter
kwartcir-kels in grotere vierkanten te
laten volgen.
Al deze op de spiraal teruggaande vormen
spelen een fundamentele rol in de evolutie
van natuur en cultuur.

Men ziet, dat hier de idee van het ziekenhuis nergens aan bod
komt. Geheel in het kader van deze tijd worden functionele
ruimten ontworpen. Vragen of de lijdende mens zich veiliger
in een rond of een vierkant, een laag of een hoog, een
bakstenen of een betonnen gebouw voelt, komen nauwelijks
aan bod. Zeker is dat de spiraalvorm als basisvorm der
evolutie sterke associaties met de genezing wekt.
Bezinning op de archetypische uitbeelding in een
architectonische structuur van lijdenden en hulp aan
lijdenden, is een geestelijke uitdaging, waaraan we ons niet
onttrekken kunnen.

DE ZIN VAN DE SPIRAAL
De laatste decennia wordt steeds meer aandacht
besteed aan de archetypische functie van de spiraal, die
zowel mikro-kosmische als makro-kosmische betekenis
blijkt te hebben.
De zonnestelsels ontstaan in gigantische spiraalnevels
en alle levende wezens komen tot ontwikkeling via de
dubbele schroef van het DNA-molecuul.
Op ontelbare plaatsen ontmoeten we de spiraal (en

helix) in natuur en cultuur, in de cycloon, in de schelp van het
weekdier, in de minaret van de moskee van Samara (iraq), in
de ruimte van het Guggenheim-museum te New-York
(ontworpen door Frank Lloyd Wright) tussen 1956 en 1959,
naar een ontwerp van 1946, in de fantasie-wereld van M.C.
Escher.
De suggestie die van de spiraal uitgaat is de opwaartse
gang naar een nieuwe fase, die als vernieuwing, herstel en
wedergeboorte kan ervaren worden.
Het is derhalve zinvol ons af te vragen in hoeverre bij de
bouw van het ziekenhuis van morgen met deze vorm dient
rekening gehouden te worden. We denken hierbij aan een
centrale toren (eventueel met wenteltrap), die vanuit de
ziekenkamers te zien is, afbeeldingen van schelpen en figuren,
waarin de spiraal verwerkt is. Ongetwijfeld is het ook
mogelijk met de spiraalvorm rekening te houden bij de bouw
van het totale ziekenhuis. Reacties en suggesties zijn welkom.
Misschien is het mogelijk ook hier de dialoog op gang te
brengen.
Adres van de auteur:
Prof. H. van Praag
Oude Amersfoortseweg 70
Hilversum

De suggestieve werking van vormen en
figuren blijkt duidelijk uit deze tekening.
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De Nederlandse Organisatie van
Verenigingen
voor
Alternatieve
Genezers maakte onlangs bekend dat
er
een
belangrijke
structuurverandering binnen de NOVAG had
plaats gevonden welke hun gevolgen
hebben voor therapeuten, adspiranttherapeuten en patiënten.
De NOVAG maakte bekend dat zij
zich zal inzetten voor:
1. Bewaking en bevordering van de
kwaliteit der opleidingen in de
alternatieve geneeskunde.
2. Het op gang brengen, het doen en
begeleiden van wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de
alternatieve geneeswijzen volgens
de daarbij behorende paradigma's.
3. De bevordering van de kwaliteit
van uitvoering der alternatieve
geneeskunde.
4. De totstandkoming van een
economische en juridische
rechtvaardige maatschappelijke
positie van de alternatieve genezer.
5. Het werken aan de integratie van de
alternatieve geneeswijzen in de
gezondheidszorg.

Lidmaatschap
In een lijvig beleidsplan, ondersteund
door volledige goedkeuring van alle
lidorganisaties distilleren wij de
volgende belangrijke punten, t.w.:
De NOVAG streeft er naar, in aansluiting op de aanbevelingen, gedaan
door
de
inmiddels
ontbonden
Commissie (Muntendam) Alternatieve
Geneeswijzen op een zo'n kort
mogelijke termijn alle te stellen eisen
aangaande opleidingen, examinering,
nascholing, beroepsuitoefening, ethiek
en applicatie ondubbelzinnig te
formuleren en na het berichte resultaat
geen leden toe te laten, die niet aan de
nieuw te stellen en verzwaarde eisen
voldoen.
Evenmin zullen de lid-organisaties na
die datum nog leden toelaten die niet
kunnen aantonen aan de genoemde
eisen te voldoen. Ter verduidelijking
zij vermeld dat deze eisen naar
discipline gespecificeerd zijn m.a.w.
de NOVAG zal in sectoren worden
verdeeld op een dusdanige wijze, dat
iedere sector gelijk staat met een beroepstitel.
Zo zal er een sector zijn voor acupuncturiste; paranormaalgenezer;
homeopathie; natuurgeneeskundi-gen;
enz., enz. ledere sector zal een
afdeling therapeuten (niet artsen) en
een afdeling artsen kunnen omvatten.
De eisen te stellen aan bijvoorbeeld
een homeopaat zijn analoog, maar niet
identiek aan de eisen, die b.v.aan een
acu-puncturist of paranormale genezers gesteld moeten worden.
Ten overvloede zij vermeld dat
therapeuten die zich in 1984 aanmelden bij één van de lid-organi

saties wel of niet worden toegelaten
aan de hand van de criteria die op
zijn/haar aanmeldingsdatum gelden
met dien verstande dat rekening zal
worden gehouden met de op dat
moment reeds nieuw geformuleerde
toelatingseisen.
Raad van toezicht (tuchtraad)
Vooruitlopend op de instelling van
een overkoepelende tuchtraad voor
alle leden van de NOVAG, is per l juli
1983 een klachtenbank ingesteld,
alwaar patiënten of anderszins
betrokkenen
klachten
en/
of
opmerkingen
kunnen
worden
aangeboden, waarna de betrokken
commissie van de NOVAG de betreffende klacht in onderzoek zal
nemen en voor rechtvaardige afloop
borg zal staan. Eén en ander conform
de criteria van de vereniging bij welke
de desbetreffende therapeut is
aangesloten. Het is het streven van de
NOVAG in de loop van 1984 de
criteria
ten
aanzien
van
de
klachtenbehandeling van de leden van
de
NOVAG
met
elkaar
in
overeenstemming te brengen.
Embleem
Therapeuten die aangesloten zijn bij
een lid van de NOVAG zullen
gerechtigd zijn een onlangs door de
NOVAG gedeponeerd embleem te
voeren en zo als bij de NOVAG
aangesloten herkenbaar zijn. Van deze
therapeuten
mag
het
publiek
aannemen, dat zij voldoende geschoold zijn en zich houden aan de
eisen die de NOVAG middels haar
leden stellen ten aanzien van
beroepsethiek, na- en bijscholing,
tarieven,
beroepsuitoefening
en
dergelijke.
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Dit embleem, hetwelk aan het begin
van dit artikel is afgedrukt is mede
herkenbaar aan de purperen ring.
Tevens heeft de therapeut een licentie
certificaat wat op vraag aangetoond
kan worden.

een verlengstuk vormen van een
aangesloten lidorganisatie. Andere
cursussen of langere opleidingen
worden dan ook aangeraden zich bij
één van de lidorganisaties te melden,
zodat de mogelijkheid tot erkenning
kan ontstaan.

Opleidingen
Bij de NOVAG zijn momenteel twee
opleidingsinstituten
via
de
lidorganisaties aangesloten. De meeste
bij
de
NOVAG
aangesloten
verenigingen verzorgen zelf na- en
bijscholingsbijeenkomsten
of
cursussen.
Het ligt in de bedoeling van het
bestuur van de NOVAG om binnen
afzienbare tijd de opleidingen op het
gebied van alternatieve geneeswijzen
op elkaar af te stemmen op een niveau
dat past in het kader van het streven
naar wettelijke erkenning van de alternatieve geneeswijzen.
Voorlopig zullen alleen die opleidingen erkend worden welke

Cen trant kan toor N0 VA G Gezien
bovenstaande ontwikkelingen en met
het oog op de toekomst heeft de
NOVAG m.i.v. l mei 1983 een
kantoor geopend aan de Springweg 5
te Utrecht, dat zich bezighoudt met
organisatorische en administratieve
aangelegenheden.
Bovendien zullen in dit bureau
voorbereidingen worden getroffen
voor binnenkort te starten wetenschappelijke projecten op het gebied
van de alternatieve geneeswijzen, in
samenwerking met het "Transferpunt
voor Geïntegreerde Geneeskunde"
binnen de vakgroep Moleculaire
celbiologie van de Rijksuniversiteit te
Utrecht.

Eén van de projecten zal zijn: een
gedegen
voorlichtingsapparaat
d.m.v. een documentatiecentrum voor
therapeuten
en
onderzoekers.
Daarnaast zullen projecten ter hand
worden
genomen,
die
de
wetenschappelijke benadering van de
alternatieve geneeswijzen moeten
ontginnen.
Vervolgens deelt de NOVAG mede
met het oog op bovenstaande ontwikkelingen, subsidieaanvragen te
hebben ingediend bij het ministerie
van W.V.C.

Voor eventuele nadere informatie:
NOVAG
Springweg 5
3511 VH UTRECHT Telefoon op
woensdag van 9.00-17.00 uur:
030 - 322942

ORGANISATIE VAN
WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK

Transferpunt voor geïntegreerde
geneeskunde
Bij de vakgroep Moleculaire Celbiologie van de Subfaculteit Biologie
aan de Rijksuniversiteit van Utrecht is
sinds 1983 een Transferpunt voor
Geihtegreerde
Geneeskunde*)
gevestigd.
Het Transferpunt heeft tot doel het
wetenschappelijk
onderzoek
ten
behoeve van de Geïntegreerde
Geneeskunde op alle vlakken te
begeleiden. In analogie met het
bestaande transfersysteem wat in 1979
op instigatie van de toenmalige
minister
van
wetenschapsbeleid
A.A.Th.H. van Trier tot stand is
gekomen, bemiddelt dit transferpunt
tussen aanvragers en het biomedisch
kenniscircuit en begeleidt het bij het
uit te voeren on
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derzoek. Bovendien zal dit transferpunt (voorlopig) op landelijk
niveau funktioneren (i.1.1. de
transferpunten van het transfersysteem
die een meer regionale funktie
vervullen). Het gaat hierbij om
onderzoek naar het daadwerkelijk
biologisch
funktioneren
van
alternatief
genoemde
diagnose
methodieken en therapieën. Op deze
manier hoopt het Transferpunt bij te
dragen aan het vinden van een basis
voor
integratie
van
bestaande
natuurwetenschappelijk
gerichte
geneeskunde
en
alternatieve
behandelwijzen.
Struktuw van het Transferpunt:
De vakgroep bestaat uit een aantal

projektgroepen
die
fundamenteel
onderzoek verrichten op moleku-lairen celbiologisch gebied.
De medewerkers van deze vakgroep zijn
wetenschappelijk goed ge-' traind en
hebben ervaring in het opzetten van
onderzoek.
Voor
de
transferwerkzaamheden
worden zij
bijgestaan door (externe) adviseurs en
specialisten op diverse terreinen. De
kennis en inzichten van de betrokkenen
in het biomedisch onderzoeksveld
maken hen uitermate geschikt voor het
vervullen van een brugfunktie tussen
enerzijds het fundamenteel biologisch
onderzoek en anderzijds het toegepast
medisch
handelen
en
tussen
groeperingen die de regu-
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liere geneeswijze beoefenen en die de
alternatief genoemde benadering
hanteren.
Bovenstaande faktoren moeten borg
staan voor een snelle en strikt
wetenschappelijke begeleiding en
afhandeling van onderzoek.
Werkwijze van het Transferpunt:
Het Transferpunt dient in de eerste
plaats te fungeren als een (aktieve)
intermediair tussen aanvragers en
onderzoekers uit de biomedische
onderzoekswereld. Met aanvragers
wordt bedoeld personen, groeperingen
en instellingen die vragen hebben met
betrekking
tot
het
biologisch
funktioneren van (elementen uit)
diagnostiek en behandelwijzen. In de
tweede plaats kunnen op grond van
literatuur gegevens onderzoeksvragen
gegenereerd
worden,
die
verbeteringen of nieuwe wegen voor
diagnostiek en therapie mogelijk
kunnen maken. Het Transferpunt zal
hieromtrent ook zelf onderzoek
entameren.
Nadat een aanvrager zich'met een
vraag tot het Transferpunt gewend
heeft zal allereerst hulp geboden
worden bij het goed formuleren

van de probleemstelling. Hiervoor heeft
het Transferpunt een doku-mentatie- en
literatuursysteem
ontwikkeld.
Vervolgens zal het Transferpunt
adviseren bij de praktische uitvoering
van het onderzoek. Het zal behulpzaam
zijn bij het vinden van een onderzoeker
c.q. instelling. Hierbij zal gestreefd
worden naar enerzijds het uitvoeren van
het onderzoek aan een 'universiteire
instelling of erkend biomedisch
instituut en anderzijds naar het
betrekken bij het onderzoek van
kundige personen die ervaring hebben
met de betreffende diagnostiek of
behandelwijze.
Hierbij kunnen vragen komen van beide
kanten en ook hier zal het Transferpunt
als intermediair fungeren. Financieèle
ondersteuning voor het onderzoek kan
aangevraagd worden bij de daarvoor in
aanmerking komende instanties nadat
de bovenstaande stadia van het op te
zetten onderzoek doorlopen zijn. Het
opstarten van onderzoek na toekenning
van gelden zal door het Transferpunt
begeleid
worden
en
er
kan
koördinerend
opgetreden
worden
tijdens het verdere verloop van het
onderzoek

om een goede wetenschappelijk
afwikkeling te kunnen garanderen.
Aanvragers en opdrachtgevers zullen
regelmatig van de voortgang van
onderzoek op de hoogte gehouden
worden.
Het Transferpunt zal de publicistische aktiviteiten behorende bij het
projekt begeleiden en/of uitvoeren.
Hierbij dient zorg besteed te worden
aan
de
keuze
van
het
publikatiemedium,
zodat
zowel
reguliere- als alternatieve groeperingen kennis kunnen nemen van het
onderzoeksresultaat.
Voor eventuele nadere informatie:
Dr. R. van Wijk, Vakgroep Moleculaire Celbiologie, Padualaan 8, 3584
CH Utrecht. Tel. 030-533350

*) Met geïntegreerde Geneeskunde
wordt bedoeld een op wetenschappelijke gronden gebaseerde integratie
van reguliere behandelwijzen en
alternatief genoemde therapieën.

BOEKBESPREKING
DE LEZER AANBEVOLEN
"Stuurloze geneeskunst" door Dr.
Richart Taylor. Dit boek wat als eerste
aan de lezer wordt voorgesteld kan
"toepasselijk"
genoemd
worden
binnen het kader van dit tijdschrift.
Het is immers één van de doelstellingen om die geneeskundige hulpverleningen onder de aandacht te
brengen, welke effectief zijn of de
mogelijkheid met zich meedragen
effectief genoemd te kunnen worden.
Het boek waarover wij hier schrijven
legt enige kritiek aan de dag over de
effectiviteit
van
verschillende
"geneesmethoden" in de allopathische
sector.

Alhoewel wij menen dat in sommige
uiteenzettingen deze kritiek te negatief
zou kunnen worden opgevat, zijn de
voorbeelden die Taylor aanhaalt
gestaafd met talloze voorbeelden en
publicaties
uit
vooraanstaande
tijdschriften. De schrijver wandelt
door de traditionele geneeskunde op
een wijze welke getuigt van een
medemenselijk gevoel voor de patiënt
en niet op de laatste plaats van zijn
deskundigheid.
Vooral
diagnose-methoden
en
therapieën krijgen in hoge mate de
aandacht voor wat betreft hun
effectiviteit.
Onderwerpen als iatrogenese (ziekten
uit de interventie van de geneeskunde
voortkomend- via diagnose en
therapie), de overdaad aan

onderzoek, de technologie en nodeloze chirurgie krijgen grote aandacht.
Taylor wijst er met nadruk op dat "het
gebruik van geavanceerde technologie
bij de behandeling van ziekten,
epidemisch is geworden". Hij tracht
met dit boek duidelijk te maken dat er
"in wezen niets is tegen machines,
computers, geavanceerde electronica,
röntgenstralen,
synthetische,
pharmaca, hogeschoolchirurgie of
vernuftige prothesen, als ze maar
"verstandig en zorgvuldig worden
gehanteert". Op een andere plaats
wijst Taylor, aan de hand van enkele
voorbeelden, op het feit dat de
gevestigde medici er toe hebben
bijgedragen dat de kloof tussen hen en
de al-
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ternatief werkende therapeut alleen
maar groter is geworden, waardoor
een bron van mogelijk waardevolle
informatie volledig dreigt verloren te
gaan.
In het hoofdstuk "iatrogenese een
epidemie?"
worden
voorbeelden
teover aangehaald, waaruit duidelijk
blijkt dat een ingrijpen door de
medische wetenschap niet altijd ten
gunste is van de patiënt.
Over het gebruik van medicijnen, m.n.
antibiotica wordt een artikel uit
Finland geciteerd wat vermeldt:
- het overmatige gebruik van antibiotica
- het gebruik van vele middelen
tegelijk, van zeer krachtige en van
breedspectrum middelen
- het gebruik van zeer hoge doseringen
- en vooral de wijdverbreide toepassing als profylaxe zijn primair
verantwoordelijk voor:
- de toegenomen proportie van zeer
resistente bacterie-soorten en
- het feit dat steeds meer bacteriesoorten met een aangeboren
resistentie
tegen
de
zo
veelvuldig gebruikte antibiotica
de kop opsteken.
Een nader bestuderen van het hier
besproken boek strekt daarom tot
aanbeveling, gezien de doordringende
oproep van Taylor de gezondheidszorg met een nieuwe kritische
blik te bezien, zodat deze opnieuw
dienstbaar wordt aan de medemens
c.q. patiënt.
Overigens komt de Nederlandse
gezondheidszorg, in vergelijk met
andere landen, op sommige punten er
gunstig af.
Bij de begeleiding van "thuisbevalling" wordt Nederland zelfs als
voorbeeld gesteld.
Wij citeren: "Nederland heeft de toon
aangegeven in het organiseren van
efficiënte en goede verloskundige
hulp voor thuisbevallingen. Nederland
heeft één van de laagste perinatale
sterftecijfers van de wereld...... terwijl
in 1973 de helft
van de bevallingen niet in een ziekenhuis plaatsvond". Niet-tegenstaande- dat er in ons land op andere
gebieden ook wantoestanden heersen.
Aan de hand van tabellen en harde
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cijfers, ondersteund door talloze
citaten uit tijdschriften als "Lancet"
staaft Taylor zijn beweringen. Kritiek
zou geen kritiek mogen heten indien
er
geen
"strategieën
voor
veranderingen"
zouden
worden
gegeven. Taylor wijst erop dat, indien
aan de huidige ontwikkeling niets
wordt gedaan, '"de toekomstige
ontwikkeling hierdoor meer gestuurd
wordt in de richting van moleculair
biologisch onderzoek, dan in de
richting van onderzoek naar de
wisselwerking tussen de mens en zijn
omgeving".
De belangrijkste voorwaarde, zo
tekende Taylor op, voor het ombuigen
van de gezondheidszorg in de richting
van preventie is een verandering van
attitude van medici en publiek.
Het is noodzakelijk, zo vervolgt hij,
dat zij allen erkennen dat sociale,
economische, en milieufactoren van
primaire - en niet secundaire betekenis zijn voor de oorzaak van het
merendeel van de huidige ziekten. Het
is een ombuigen naar nreventie, aldus
Taylor. Een kreet die in de
alternatieve gezondheidszorg vaker
wordt gebezigd.
Kortom een boek dat door iedere
medicus en aankomend medicus
gelezen zou moeten worden. Niet zo
zeer als kritiek maar meer nog als
bezinning waaraan de alternatieve
genezer ook zeker niet voorbij mag
gaan. Voor deze laatste niet als
bevestiging van hun gelijk, maar meer
nog als oproep tot de taak die hen
wacht in de samenwerking met de
reguliere geneeskunde.
Dit voortreffelijke boek wordt
uitgegeven door uitg. de Tijdstroom te
Lochem, voor d,e prijs van f 19- onder
ISBN 90 - 6087 -850-7.
A.WJ.v.Heertum

BOEKBESPREKING:
"KANKER, HOE LANG
NOG?"
Onder de titel "Kanker, Hoe lang
nog?" is onlangs in de Aula-reeks (nr.
724) een boekje verschenen waarvan
de titel misschien doet suggereren, dat
er binnen niet al te lange tijd
oplossingen worden geboden voor
deze
ziekte.
De
verschillende
schrijvers onder redactie van dr. M.
Sluyser
e.a.
willen
echter
kennisuitbreiding bij de getroffenen en
zijn
of
haar
omgeving
bewerkstelligen. Het boekje geeft, met
het oog op deze voorlichtende functie
een systematisch overzicht van de
stand van zaken en vorderingen op het
gebied
van
onderzoek
en
mogelijkheden van therapie.
In eerste instantie lijken die vorderingen zeer gering en pessimistischer voorgesteld. Toch kunnen we
van enig optimisme spreken als het
boekje laat zien dat in verschillende
disciplines
naarstig
naar
mogelijkheden wordt gezocht en niet
altijd zonder succes.
Daarbij moet worden opgemerkt dat,
ondanks de verscheidenheid van
auteurs lang niet alle onderzoeksterreinen worden besproken. Dit
blijkt ook niet de bedoeling te zijn,
indien we in ogenschouw nemen dat
het boekje vooral veel aandacht
besteedt aan de initiatie en structuur
van de kankercel waardoor de
betrokkene een goed en eerlijk
overzicht krijgt van de moeite en inzet
welke men zich in allopatische
onderzoekslaboratoria getroost om tot
verlichting c.q. genezing van kanker te
komen.
Vooral een "eerlijk" overzicht willen
wij hier benadrukken omdat het aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat.
Tabellen en tekeningen verduidelijken
de uiteenzettingen als het gaat over de
overlevingskansen van de patiënt op
dit moment.
Enige aandacht wordt besteed aan
voorlichting op het gebied van
leefwijze waarbij wij wel betreuren
dat enkele negatieve opmerkingen aan
het adres van de alternatieve
geneeskunde niet voldoende gestaafd
worden. Wij kunnen er nu
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éénmaal niet om heen dat effectiviteit
alleen aan de hand van onderzoek
bepaald kan worden. Wat dit laatste
aangaat is er helaas nog te weinig
onderzoek gepleegd. Hierdoor vervalt
het recht, ons inziens, opmerkingen te
maken, als zou de alternatieve
geneeswijze geen enkel effect hebben
op kanker.
Zoals gezegd een beetje teleurstellend,
maar dit neemt niet weg dat wij het
boekje ter lezing aanbevelen aan de
alternatieve genezer om zodoende op
de hoogte te komen van de stand van
zaken
voor
wat
betreft
het
wetenschappelijk
onderzoek
van
kanker;
de huisarts zodat deze zijn patiënten
uitgebreider kan voorlichten;
de patiënt en zijn omgeving, zodat in
deze kringen de angst voor de
gevreesde ziekte mogelijk kan overwonnen worden en deze zich eerder bij
zijn
hulpverlener
meldt
ter
voorkoming van stadia waarin hij/zij
niet meer te helpen zal zijn. Het is
vooral deze laatste groep waarvoor dit
boekje verduidelijking biedt.
Tenslotte zij vermeld dat de auteurs
hun honorarium afstaan aan het
Koningin Wilhelminafonds (K.W.F.)
zo bleek uit een gesprek dat de
schrijver dezes had met Dr. Sluyser.
Wij spreken daarom de hoop uit dat dit
boekje voor menigeen een welkome
steun mag zijn bij het omgaan met het
begrip "Kanker" en zijn slachtoffers. U
steunt hier tevens nieuw onderzoek
mee.
A.W.J. v. Heertum

INGEZONDEN '
In deze rubriek heeft de lezer de
gelegenheid commentaar of (opbouwende) kritiek te geven op de
officiële bijdragen uit de voorgaande
nummers.
De mogelijkheid kan zich hierbij
voordoen dat enige discussie ontstaat.
Bij het becommentariëren zij de
inzender erop gewezen dat zijn/haar
stuk zal dienen bij te dragen tot
ontwikkeling in de positieve zin.
Verder dient te worden vermeld dat
ingezonden stukken 6 weken voor het
verschijnen van het volgende nummer
bij de redactie in het bezit moeten zijn.
Het zal weinig uitleg behoeven dat de
redactie zich het recht voorbehoudt
bijdragen aan deze rubriek te weigeren
c.q. in te korten of de discussie te
beëindigen.
Verantwoording voor de geplaatste
stukken blijven bij de auteurs, die dan
ook volledig met naam zullen worden
vermeld. Adressen van auteurs in deze
rubriek worden door de redactie niet
aan derden verstrekt.
De Redactie

Persbericht
Grieve's meesterwerk over de
Wervelkolom vertaald

Bij de Tijdstroom verschijnt binnenkort
het
alles
omvattende
standaardwerk van Grieve, de specialist op het gebied van de wervelkolom. Het boek, met de gelijknamige naam, bevat veel voorkomende aandoeningen van de wervelgewriehten en telt 600 bladzijden.
Dit oorspronkelijk Engelse boek dat
door vakmensen als een meesterwerk
wordt beschouwd is spoedig in het
Nederlands verkrijgbaar. Met dit boek
"De
wer-velkolom"
krijgen
orthopedisten,
neurologen,
neurochirurgen, reva-lidatie-artsen en
therapeuten,
chiropractoren,
fysiotherapeuten, manueeltherapeuten
en hulpverle

ners uit de alternatieve sector nu een
uniek boek gepresenteerd. Een ieder
die zich bezighoudt met het houdingsen bewegingsapparaat kan met dit
standaardwerk zijn kennis uitbreiden.
De anatomie en fysiologie en pathologie van de wervelkolom zijn door
de klinische zeer deskundige auteur
nauwgezet en uitvoerig uitgewerkt.
AAN DE KLEINE
ADVERTEERDERS
De kleine advertenties zijn bedoeld
voor de particulier - therapeut c.q.
artsen welke privé iets willen
aanbieden ter verkoop of anderzijds
een oproep willen plaatsen ter
aankoop in de privé-sector. Dit kunnen
zaken zijn als :
- overname praktijk gezocht of
aangeboden
- overname medicamenten gezocht of
aangeboden
- oproep voor samenwerking of
assistentie
- mededelingen van vakantietij-den of
afwezigheid
- mededelingen van vestiging
- associaties
- uitbreiding of inkrimping van
praktijk enz. enz. De redactie van
dit blad behoudt te allen tijden het
recht voor advertenties af te wijzen.
Prijzen van deze advertenties zijn
voorin iedere uitgave weergegeven.
De Redactie
Een nadere recensie zal in het 2e
nummer van dit blad worden opgenomen.
"De Wervelkolom", door J.P. Grieve
droeg
oorspronkelijk
de
titel:
"Common vertebral joint problems" en
is in het Nederlands vertaald door:
S.J.E. Pannekoek-Westenburg, m.m.v.
dr. P.D.Stib-be, arts en J,D. Stenvers,
fysiotherapeut.
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PLATFORM INFORMATIE
Onder deze titel verschijnen verschillende
informatierubrieken met
het doel de lezer zo volledig mogelijk
op de hoogte te houden van de
verscheidene activiteiten binnen de
integrale gezondheidszorg.

ledere vereniging en/of instelling
binnen de maatschappelijke erkenning krijgt de gelegenheid hun
leden en geihteresseerden op de
hoogte te houden van hun activiteiten.
De inzenders worden verzocht

Buitenland

Nederland
België

RUBRIEK l
Berichten, cursussen en congressen
Onder deze rubriek zullen zoveel
mogelijk mededelingen in dit kader
worden opgenomen die de redactie
van belang acht voor haar lezers. De
lezer(es) wordt er op attent gemaakt
dat deze vermeldingen in principe
slechts
éénmaal
worden
gepubliceerd. Bij hoge uitzondering
meerdere malen, zulks naar mate
van belangrijkheid.
•
Frankfurt 27 t/m 29 april 1984
Internationaal congres der Sportfysiotherapie over "Preventie en
rehabilitatie in de sport".
Aanmelden:
Medical
concept,
Wolfgang - Zimmerer - Strasse 6, 8056
Neufahrn vor München. Tel. 08165 3057 in W. Duitsland.
•
ANIF (Oostenrijk) 28 t/m 30 april
1984
Symposium over Nieuwe Bio-eleetronische diagnostiek. Aanmelden:
Forschungskreis für Neo-Bioelektronik
Diagnostik und Therapie. Postfach
657, CH-9430 St. Margarethen.

RUBRIEK II
Cursussen, congressen en vergaderingen in Nederland en België
Onder deze rubriek zullen de genoemde aktiviteiten bekend worden
gemaakt mits deze tijdig voor de
datum van verschijnen bij het
redactiebureau schriftelijk zijn ingeleverd.
Het zal ook duidelijk zijn dat Belgische aktiviteiten eveneens in deze
rubriek worden bekend gemaakt.
De eerste mededelingen in deze
rubriek zijn bedoeld om de aandacht
van de lezer te vestigen op een
dergelijke bijeenkomst die van start
gaat.
Na deze eerste mededeling zal er een
kortere versie onder "de doorlopende
agenda" worden geplaatst. Aangezien
dit tijdschrift om de 2 maanden
verschijnt, is het noodzakelijk dat de
cursussen,
congressen
en
vergaderingen zo ver mogelijk voor de
aanvang hiervan worden gepubliceerd.
Er wordt hierbij gedacht aan minimaal
5 maanden voor de aanvangsdatum.
De mededelingen mogen ten hoogste
100 woorden omvatten; te lange
stukken worden door de redactie
ingekort.
Voor de inzender zij ter verduidelijking opgemerkt dat cursussen,
congressen en vergaderingen -we)ke
georganiseerd
worden
op
het
alternatief geneeskundige vlak
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hun mededelingen in korte bewoordingen en met vermelding van
instelling, secretariaat en telefoonnummer, 5 maanden voor de
aanvang van de vermelde activiteit in
te zenden aan de redactie, afd.
rubrieken.
(buiten
allopathischegeneeskunde)
erkend dienen te zijn door de Nederlandse overkoepelende organisaties
zoals AAG en NOVAG, om voor
plaatsing in aanmerking te komen.
Derhalve zal bij de eerste aanmelding
een licentie van deze organisatie bij de
mededeling overlegd dienen te worden.
•
De Vereniging Natuurgeneeskun-dit
Therapeuten houdt haar algemene
ledenvergadering op 14 mei 1984 in
Motel Bunnik. Aanvang 20.00 uur. Inl.
Tel. 05220 - 60927.
•
Instituut voor "Eclectische Psychologie" organiseert een workshop op
28, 29 en 30 juni 1984 te Nijmegen.
Dr. Akstein zal deze workshop
"Introductie-workshop
Terpsichore
Trance Therapy" leiden.
Inl. Staringstraat l, 6511 PC Nijmegen.
Op 5 oktober 1984 zal een symposium
'Leefstijl en verslaving bij jeugdigen'
worden gehouden. Inl. tel. 030-320274.
-•
PAOG-cursussen op de Katholieke
Universiteit te Nijmegen, 2, 3 en 4 mei
a.s. "De bejaarde patiënt". 9 Mei
Mammapathologie. Inl. bij Bureau
Post-Academisch Onderwijs, Johannes
Wurlaan l, Postbus 9101, 6500 HB
Nijmegen: tel. 080 - 5 17050.
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Doorlopende
Agenda
RUBRIEK 111
Deze rubriek bestaat alleen uit korte
versies van die mededelingen welke
reeds eerder in de hier voorafgaande
rubriek zijn bekend gemaakt.
Achter iedere korte beschrijving
staat eventueel een tijdschrift afkorting met jaargang en bladzijde
waarin de aankondiging uitgebreid
is vermeld. Indien alleen een
jaargangnummer
en
een
bladnummer is aangegeven dan
geldt dit voor mededelingen uit dit
tijdschrift.

Mei
2, 3, 4: Nijmegen, PAOG-cursus "De
bejaarde patiënt", jaarg. l blz.46
9: Nijmegen. PAOG-cursus
"Mammapathologie", jaarg. l
blz.46
11:

Rotterdam,
Interacademiale
Werkgroep
Ziekenhuiswetenschappen, symposium "Flexibiliteit in de gezondheidszorg"
Ned. Tijdschr. v. Gen.k. 128, biz.
332.

14: Bunnik, V.N.T., algemene ledenvergadering, jaarg. l blz.46
Juni 28, 29, 30: Nijmegen, lEP-cursus
"Workshop",
jaarg. l blz.46
Oktober
5: Utrecht, symposium "Leefstijl en
verslaving bij jeugdigen", jaarg. l,
biz. 46

Nieuws
RUBRIEK IV
Deze rubriek zal niet in ieder
nummer te vinden zijn om reden dat
de redactie het "belang" zal
beoordelen en mede omdat er niet
maandelijks
verenigings-,nieuws
ontstaat wat aan dat criterium
voldoet.
Nieuws of mededelingen welke voor
een breed publiek wordt bedoeld
kunnen door de verenigingen
worden ingezonden minimaal 6
weken voor het verschijnen van het
nummer waarvoor mededeling is
bedoeld.
De redactie behoudt zich het recht voor
mededelingen te weigeren of in te
korten zulks naar inzicht van de
redactie
en
zonder
hiervoor
verantwoording schuldig te zijn aan de
plaatser(s) van de mededeling(en).

NIEUWE AKADEMIE
In Meppel is onlangs een nieuwe
Akademie voor Natuurgenees-kunde
van start gegaan, onder de naam
"ARDOUIZOER'.
Deze
derde
akademie voor Natuurgeneeskunde is
met name bestemd voor de mensen uit
het noorden en oosten van Nederland,
aangezien zij tot nu toe verre afstanden
moesten afleggen om een opleiding in
de natuurgeneeskunde te kunnen volgen.
De akademie "ARDOUIZOER" geeft
een basisopleiding
en leidt op tot
natuurgeneeskundig therapeut.
Binnen de opleiding wordt aandacht
geschonken aan vele vakgebieden:
een greep hieruit:
anatomie / physiologie / pathologie /
embryologie;
natuurgeneeskunde / voedings-leer /
phytotherapie
/
homeopathie
/
meridiaantherapie / druk-puntmassage /
voetreflexzonethe-rapie / astrologie /
yoga / creatieve en kunstzinnige
therapie / waterbehandeling en
massages
/
vasten-kuren
en
darmspoelingen / cosmo-gonie / leer
omtrent
voertuigen
binnen
het
menselijk lichaam /

Bach-remedie's e.a. / psychologie en
vergelijkende
filosofieën
en
Godsdienstwetenschappen.
De opleiding probeert een brug te
slaan tussen allopathie en natuurgeneeskunde en beoogt derhalve goede
kontakten met de reguliere
geneeskunde te kunnen uitbouwen.
De achtergrond van ziekten, die op een
geestelijk niveau ligt, wordt zeer
gericht behandeld, hetgeen blijkt uit de
aandacht, die de vakken cosmogonie,
de leer omtrent voertuigen binnen het
menselijk lichaam, psychologie en
parapsychologie krijgen. Van iedere
student wordt gevraagd om zelf ook
als een waar natuurgerieeskundige te
leven, d.w.z. te leven volgens de
natuurwetten en haar ritmen.
Als bestuursstruktuur kent de akademie een stichtingsvorm. In het
stichtingsbestuur zitten bestuursleden,
die allen zeer betrokken zijn bij de
natuurgeneeskunde en hun bijdrage
willen geven om de opleiding zo goed
mogelijk te laten funktioneren.
De akademie kent een dagopleiding,
een 1-jarige basisopleiding en een 4jarige
part-time
opleiding.
De
dagopleiding is 3 dagen per week, van
maandagen tot en met woensdagen,
van 9.00 uur tot en met 17.00 uur.
De éénjarige basisopleiding vindt
plaats op zaterdagen.
De 4-jarige part-time opleiding wordt
eveneens op zaterdagen gegeven.
De dagopleiding en de 4-jarige opleiding worden afgesloten met een
eindexamen ten overstaan van een
landelijke eindexamencom-missie hierin is een gecommitteerde van de
V.N.T.
(Vereniging
voor
Natuurgeneeskundig Therapeuten) afgenomen. De V.N.T. is op haar beurt
weer aangesloten bij deNOVAG.
Bij goed gevolg ontvangt men een
diploma, hetwelk geschikt zal zijn om
de beroepstitel "Natuurgeneeskundig
Therapeut" te dragen. De jaaropleiding
zal worden afgesloten
met een
getuigschrift, waarop zal worden
vermeld dat men hiermee geen praktijk
mag uitoefenen.
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UITGELICHT
Biological Fate of the Vitamin A
transporting Protein Complex and
Bèta- Carotene after excessive
dietary intake. Report of a Case.
E.M. Mathus-Vliegen en
G.N. Tytgat,
Digestion 27(1983), 116-122.
De resultaten van epidemiologisch
onderzoek geven aan dat er verband
bestaat tussen kanker en de vitamine
A
status.
De
therapeutische
bruikbaarheid van deze vitamine en de
daarvan afgeleide verbindingen is
echter beperkt door de giftigheid en de
mogelijkheid van accumulatie. Het
toedienen van carotenoiden biedt
waarschijnlijk meer mogelijkheden,
maar de informatie over biologische
werking en over kinetiek is schaars.
Dit artikel handelt over een prospectief onderzoek naar de kinetiek van
beta-caroteen en vitamine A in een
patiënt, die excessieve hoeveelheden
via het dieet had opgenomen.
Nadat de patiënt op een vegetarisch
dieet gezet was en de opname van
beta-caroteen was gestopt duurde het
normaliseren 17 maanden. Opvallend
was dat de bijzonder hoge opname
van caroteen en vitamine A in onze
patiënt niet gepaard ging met
vergiftigings
verschijnselen.
We
vragen ons daarom af of een suppletie
van caroteen en vitamine A niet overwogen moet worden voor onderzoeksprotocollen
die
betrekking
hebben op preventie en/of behandeling van (pre)malige condities.
Verder onderzoek naar de kinetiek
van dit soort verbindingen is hierbij
een voorwaarde
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In deze rubriek verzorgd door het documentatie/informatie centrum van het
Transferpunt voor geïntegreerde Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht
zullen regelmatig mededelingen gedaan worden over recent verschenen artikelen,
boeken en apparatuur betreffende de alternatieve geneeswijzen en daaraan
relevante gebieden binnen de reguliere geneeskunde en fundamenteel biologisch
onderzoek.
Aproportionale study of cancer
Electroacupuncture and its Effects on
mortality among members of a
Rat Hepatic Functions. Chakrabarti,
vegetariër society.
A.K., Chatterjee, K., Ghosh, J.J. en
Kinler, L.J., Hermon, C. en Smith,
Ganguly, A., Acupuncture
P.G. Br. J. Cancer 48: 355-361,
Electrotherapeutic Research 8(1983),
1983.
111-126.
Het effect van acute (7 pulsen/sec,
0.75 Volt) en chronische (4 pulsen/sec, 0.75 Volt) electroacupunctuur(EA) behandeling, welke om
de dag gedurende 21 dagen werd
gegeven, op de leverfuncties van de
rat werd op het cellulaire en subcellulaire niveau bestudeerd. De
volgende punten werden gebruikt:
Shenshu (GV-12), Dach-en Zusanli
(MA-36)
Na een chronische behandeling waren
(a) het proteïne, RNA, fos-folipide en
cholesterol gehalte van de hele lever
en
de
levermicro-soomfractie
significant gestegen, (b) de glucose-6fosfatse
activiteit
van
de
levermicrosoom fractie significant
toegenomen, evenals (c) de lipase
activiteit terwijl (d) de microsoom
lipidperoxydatie waarde daalde. Na
een acute behandeling (e) steeg het
fosfolipid en cholesterol gehalte van
zowel de gehele lever als de
microsoomfrac-tie
evenals
de
microsomale G-6-Pase aktiviteit (f) en
de lever GPT en lipase aktiviteit (g).
Ook hier daalde de levermicrosoom
lipid peroxydatie waarde (h). Na
zowel acute als chronische EA waren
GOT, SGOT en SGPT aktiviteiten
onveranderd evenals de levertriglyceriden. Het proteïne en RNA-gehalte
van de lever veranderde niet na een
acute EA behandeling terwijl de GPT
activiteit onveranderd bleef na een
chronische EA behandeling. Dit
onderzoek heeft aan het licht gebracht
dat een EA behandeling geen
.schadelijke effecten heeft voor de
leverfunkties van de rat.

Een onderzoek werd uitgevoerd
naar de doodsoorzaak van 759 leden
van de Vegetarian Society, wier dood
opgetekend was in het Society register
en wier overlijdensakten na getrokken
konden worden. Vergeleken met de gemiddelde bevolking was de doodsoorzaak door respiratoire ziekten en
longkanker geringer, speciaal onder de
langdurige leden.
Deze waarneming past in het beeld dat
onder vegetariërs minder rokers
voorkomen. Sterfgevallen tengevolge
van kanker aan de dikke darm/anus was
iets geringer dan binnen de gemiddelde
bevolking. Er was evenwel geen
afname in andere ziekten, zoals hart-en
vaat ziekten en borstkanker, welke in
verband gebracht worden met de
consumptie van vlees en vet.
Doodsoorzaken
tengevolge
van
maagkanker, ongelukken en geweld
waren groter dan verwacht. In dit
artikel wordt de significantie van de
gevonden resultaten en de mogelijke
beperkingen van de toegepaste analyse
methode in-relatie tot studies bij
vegetariërs bediscussieerd.
•
Meer uitgebreide, regelmatig bijgewerkte literatuurlijsten betreffende
verschillende velden binnen de
alternatieve geneeswijzen zullen door
het documentatie/informatie centrum
verzorgd worden en tegen vergoeding
beschikbaar gesteld worden. Tevens is
in voorbereiding een lijst van
vindplaatsen in Nederland van de
relevante tijdschriften op het gebied
van de alternatieve geneeswijzen.

Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

INZENDEN VAN KOPIJ
De redactie van dit tijdschrift volgt omwille van de
uniformiteit de z.g. regels van Vancouver:
"Uniform requirements for manuscripts submitted to
biomedical Joumals". Door deze uniformiteit kan de auteur,
indien de redactie zijn/haar kopij afwijst, zonder wijzigingen
de bijdrage aan een ander nationaal c.q. internationaal
tijdschrift aanbieden. Een verkorte versie is hierna
weergegeven. De uitvoerige voorschriften zijn in vertaling bij
de redactie verkrijgbaar.
1. Zend de kopij en illustratie'? in drievoud; sluit een
aanbiedingsbrief in en de nodige toestemmingen welke
betrekking hebben op hierna volgende punten:
Door het inzenden van zijn kopij verklaart de auteur dat hij
het recht van publikatie aan het tijdschrift overdraagt. Wordt
het stuk afgewezen dan vallen de rechten aan hem terug; zijn
kopij wordt dan in enkelvoud teruggezonden; (b) dat het
manuscript niet terzelfder tijd aan een ander tijdschrift is
aangeboden; (c) dat hij ermee akkoord gaat dat de redaktie
zijn kopij aan haar adviseurs voorlegt; (d) dat de met name
genoemde personen die op enigerlei wijze aan het tot stand
komen van het artikel hebben bijgedragen (ook afdelingshoofden e.a.) akkoord gaan met de vermelding van hun naam erin;
(e) dat de betrokkenen toestemming hebben gegeven voor het
publiceren van reeds eerder gepubliceerd materiaal of van
foto's waarop een persoon herkenbaar is.
2. Gebruik een schrijfmachine en papierformaat A4;
beschrijf het papier aan één kant, met dubbele regel-afstand
en een ruime marge rondom (de redaktie verstrekt
desgevraagd kopijbladen). Gebruik afzonderlijke bladen voor:
titelpagina, samenvatting met trefwoorden, summary, tekst,
dankbetuiging,literatuurlijst,
elke
tabel,
verzamelde
onderschriften van figuren, en nummer het geheel in deze
volgorde.
3. De SAMENVATTING telt ten hoogste 150 woorden. Geef
op hetzelfde blad een voorstel voor 3-10 trefwoorden voor het
jaarregister. Geef op het volgende blad, als leidraad voor onze
vertaler, een Engelse vertaling van de samenvatting (ook van
de titel) als SUMMARY.
4. Als in de TEKST naar de literatuurlijst wordt verwezen om
een bewering te staven, dan gebeurt dat door een nummer als
noot in de tekst te plaatsen. Plaats het nummer boven de regel,
na het leesteken waarmee de bewering wordt afgesloten. De
nummering verloopt in de volgorde van verwijzing in de
tekst; wordt meermalen naar dezelfde bron verwezen, dan
wordt hetzelfde nummer herhaald.
5. De LITERATUURLIJST is gerangschikt naar het
nummer van de verwijsnoot. Elk nummer krijgt een nieuwe
regel: nummer; namen en voorletters van alle auteurs (indien
meer dan 6, alleen de eerste 3 noemen, daarna: et al.);
volledige titel van de publikatie; de

naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgens de
Index Medicus (in twijfel voluit); jaartal; deel-nummer; eerste
en laatste bladzijde.
Volg onderstaande voorbeelden voor verwijzing.
Stel u schrijft:
"Veeleer lijken de groeistimulerende factoren vrij te komen uit
de behandelde tumor (l). Deze groeistimulerende
eigenschappen worden ook in het bloed aangetroffen (2).
Deze opmerking werd reeds eerder geplaatst (3). Dit
voorbeeld is ontleend aan een reeds eerder verschenen
publikatie (4).
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6. Geef elke TABEL een eigen bladzijde en een opschrift;
maak tabellen met zo min mogelijk lijnen.
7. Zend FIGUREN in de vorm van tekeningen met zwarte
inkt, of van contrastrijke zwart-wit foto's (desnoods een
kleurendia, waarvan het Tijdschrift een opname in zwart-wit
laat maken). Houd bij letters en tekens in figuren rekening met
verkleining, gewoonlijk naar de breedte van een of twee
kolommen. Op microfoto's een lijnstuk met schaalverdeling
aanbrengen, waaruit de ware grootte van het object is af te
lezen. Geef elke figuur een onderschrift; verzamel deze op een
afzonderlijke bladzijde.
RECHTEN VAN DE AUTEUR
Van ieder nummer waaraan een auteur een bijdrage heeft
geleverd, ontvangt deze 5 gratis exemplaren.

