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Als homeopathie niet werkt, werken reguliere geneesmiddelen ook niet 
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De wetenschapsredactie van de Volkskrant (30 juni 2012) maakt weer eens gebruik van 
de gelegenheid om te schrijven dat er geen bewijs is voor homeopathie. Kritiek op 
bewijs voor medische behandelingen - regulier en homeopathisch - is prijsschieten. Bij 
een analyse van 160 meta-analyses van de Cochrane database - de top op dit gebied - 
constateerde Ezzo erg veel subjectiviteit in de beoordeling van onderzoeken en 
verrassend weinig bewijs voor reguliere behandelingen. En dan doet volgens Kleijnen 
(BMJ 1991) en Vandenbroucke (Lancet 1998, Gezondheidsraadlezing 1999) het bewijs 
voor homeopathie niet onder voor regulier bewijs. 
 
De epidemioloog Egger, een uitgesproken tegenstander van homeopathie, stelde 
(Sterne, Egger, BMJ  2001) dat slechte kwaliteit van onderzoek verantwoordelijk was 
voor het positieve resultaat van homeopathie. Dit resulteerde in een meta-analyse in 
2005 (Shang, Egger, the Lancet). Dit is  tot nu toe de enige rechtstreekse vergelijking 
tussen 110 dubbelblinde homeopathie trials en 110 op indicatie gematchte reguliere 
trials, En wat bleek? Bij homeopathie zien we 21 (19%) goede onderzoeken, bij reguliere 
geneeskunde slechts 9 (8%) goede onderzoeken. 
 
Wanneer je dan nog een negatief resultaat voor homeopathie wilt neerzetten moet je 
misleiding toepassen. En dat deed Egger: zijn negatieve conclusie berustte op een 
geheim gehouden selectie van 8 uit 110 homeopathie onderzoeken ‘vergeleken’ met 6 
uit 110 reguliere onderzoeken. De auteurs weigerden een specificatie van deze subsets 
te geven, aan de begeleidingscommissie voor dit onderzoek en aan de lezers van het 
artikel. Toen deze gegevens 4 maanden later alsnog werden vrijgegeven bleek dat deze 
twee groepen niet vergelijkbaar waren. Bovendien hadden de auteurs de definitie van 
kwaliteit veranderd. 
 
De door de Volkskrant geciteerde Ernst past een andere truc toe: ‘vote counting’. Hij 
noemt alleen een statistisch significant positief resultaat ‘positief’. De overige mogelijke 
resultaten – niet significant positief, niet significant negatief en significant negatief – 
noemde hij ‘negatief’. Daarmee wordt ook de reguliere geneeskunde onderuit gehaald. 
Kijken we naar de vergelijking uit 2005 dan zien we onder de 21 onderzoeken bij 
luchtweginfecties zowel bij homeopathie als bij reguliere geneeskunde evenveel 
‘positieve’ als ‘negatieve’ studies volgens de definitie van Ernst.  
 
Een opvallende uitkomst uit de meta-analyse van 2005 was een sterk positief effect bij 
acute bovenste luchtweginfecties, zonder aanwijzingen voor vertekening. Bij deze meest 
frequente aandoening in de huisartspraktijk worden nog steeds vaak antibiotica 
toegepast terwijl deze niet effectief zijn (Arrol 2008, Petersen 2007).  
 
Is de maatregel van de minister dat er geen indicatie vermeld mag worden op een 
homeopathisch middel in het belang van gebruikers? Is hier geen heksenjacht gaande? 
Het British Medical Journal houdt bij hoe het met bewijs voor reguliere geneeskunde 
staat en komt al jaren op ongeveer 13% bewezen effectieve behandelingen. De 
Nederlandse minister van Volksgezondheid heeft hier een uitweg voor gevonden en 
erkent behandelingen die ‘onder beroepsgenoten gebruikelijk’ zijn. Overigens zou dit 
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ook een sterk punt in het voordeel van homeopathie moeten zijn: twee eeuwen gebruik 
door honderdduizenden artsen wereldwijd. 
 
Het lijkt er steeds meer op dat het enige argument tegen homeopathie het ‘wat ik niet 
begrijp bestaat niet’ is, ook een argument uit de periode van de heksenjacht. Het zal 
iedereen duidelijk zijn dat homeopathie niet kan werken als reguliere geneesmiddelen, 
maar dat sluit andere werkingsmechanismen niet uit. Juist een ander 
werkingsmechanisme kan een opening bieden nu we grote problemen gaan krijgen met 
de zo plausibele antibiotica. 
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