
Bewezen dat homeopathie niet werkt? Een opeenstapeling van
denkfouten

Eind 2007 lijkt een aantal mensen zeker te weten dat homeopathie niet werkt. Dit blijkt vooral in een
recente discussie binnen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
(KNMG). Waarop die overtuiging nu precies berust komt niet uit de verf. De bedoeling is duidelijk: het
moet artsen verboden worden homeopathie toe te passen. Het argument is dat geneeskunde
wetenschappelijk verantwoord moet zijn. Of de geneeskunde wetenschappelijk verantwoord is laten we
hier even in het midden, hier gaat het om het feit dat de argumenten tegen homeopathie
onwetenschappelijk zijn. Tegenstanders hanteren slechts twee argumenten: het eerste is dat het niet kan
werken, het tweede dat dubbelblind bewijs aangetoond heeft dat het niet werkt. Dit zijn twee
fundamentele denkfouten. Dat het onverklaarde wel degelijk kan bestaan heeft de geschiedenis
aangetoond en recente wetenschappelijke ontwikkelingen maken het bezwaar tegen homeopathie minder
valide. Dubbelblind onderzoek kan per definitie niet bewijzen dat iets niet werkt, maar bovendien doet het
dubbelblind bewijs voor homeopathie dat inmiddels beschikbaar is niet onder voor regulier bewijs.

Kan een oplossing zonder één molecule van de uitgangsstof werken? Kan het geheugen van water
bestaan? De nu gangbare hypothese is dat het schudproces dat onderdeel is van de bereiding van een
homeopathisch geneesmiddel de structuur van het oplosmiddel verandert. De hoogleraar Applied
Science, Water and Aqueous Systems Research Martin Chaplin
(http://www.lsbu.ac.uk/water/chaplin.html) noemt een aantal theoretische en experimenteel bevestigde
concepten die dit mogelijk maken. Materiaalwetenschappers noemen het fenomeen epitaxy, de
microscopisch aantoonbare structuurverandering van materiaal na bombarderen met ander materiaal.
Dergelijke concepten waren enkele tientallen jaren geleden ondenkbaar, maar het theoretisch bezwaar
tegen homeopathie is sinds de negentiende eeuw niet aangepast aan deze ontwikkelingen. Dat er naast
chemische ook structurele informatie bestaat wordt ook bevestigd door structural genomics. Nu het
menselijk genoom ontrafeld is weten we dat alle verschillen tussen wezens onmogelijk verklaard kunnen
worden uit de chemische samenstelling van het genetisch materiaal. Structuurverschillen van genetisch
materiaal geeft nieuwe mogelijkheden om waargenomen variatie te verklaren.

Hoe zit het nu met dubbelblind bewijs? Dat is de gouden standaard om te weten of een effect op suggestie
berust of niet. Sinds 1991 zijn er drie meta-analyses van dubbelblind homeopathie onderzoek verschenen
die aantonen dat het bewijs voor homeopathie zich kan meten met regulier bewijs. Hieraan is weinig
ruchtbaarheid gegeven. De laatste analyse in the Lancet van 27 augustus 2005 (Shang, Egger e.a.) haalde
alle voorpagina’s. Dit zou het bewijs zijn dat homeopathie niet werkt. Maar wie heeft dit artikel goed
gelezen? Het betrof hier een vergelijking van 110 homeopathieonderzoeken met 110 op diagnose
gekoppelde reguliere onderzoeken. Wat was de hypothese die hier onderzocht werd? De eerste hypothese
was dat de kwaliteit van homeopathieonderzoek slechter was dan van regulier onderzoek. De uitkomst:
bij homeopathie was 19% van goede kwaliteit, bij reguliere geneeskunde 8%. De tweede hypothese was
dat vooral bij kleine onderzoeken slechte kwaliteit vertekening geeft. De uitkomst van deze vraagstelling
staat niet in het artikel. Let wel dat een fervent tegenstander als Egger hier erkent dat er een verklaring
gezocht moest worden voor vergelijkbare resultaten van homeopathie en reguliere geneeskunde.
Inderdaad was het gemiddelde effect hetzelfde en waren er zowel bij homeopathie als bij reguliere
geneeskunde evenveel onderzoeken met negatief resultaat. De conclusie blijkt te berusten op een niet
vooraf gemelde hypothese, namelijk dat bij grotere goede onderzoeken homeopathie niet te
onderscheiden zou zijn van placebo. Hoe definieerden de auteurs ‘groter onderzoek’? En op welke
onderzoeken berustte hun conclusie? En waarom worden in een vergelijking van gekoppelde onderzoeken
8 homeopathiestudies vergeleken met 6 reguliere studies? Deze essentiële informatie ontbrak in het
artikel. Er zijn duidelijke (QUOROM) richtlijnen voor publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die
het achterhouden van dit soort informatie verbieden. Vier maanden later werden de ontbrekende gegevens
op de website van het onderzoeksinstituut (www.ispm.ch) gepubliceerd. Onze analyse (Lüdtke, Rutten)
ligt nu bij de redactie van het Journal of Clinical Epidemiology. Degene die hier niet op wil wachten kan
zelf de achteraf gepubliceerde gegevens onderzoeken. Het getuigt in ieder geval niet van
wetenschappelijke integriteit om een oordeel te vellen op grond van een ondeugdelijk artikel.
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In de discussie blijken de argumenten met elkaar verweven. Het dubbelblind onderzoek naar homeopathie
wordt met veel meer wantrouwen bekeken dan regulier onderzoek “omdat het immers niet kan werken”.
Regulier onderzoek heeft inmiddels wel aangetoond dat ook dubbelblind onderzoek niet geheel
betrouwbaar is. Maar bewijst dit dan dat homeopathie niet werkt? We zouden bijna vergeten waarom
homeopathie na twee eeuwen nog steeds bestaat. In de praktijk blijkt dat een groot aantal mensen er baat
bij heeft nadat reguliere behandeling gefaald heeft. Op het congres van de KNMG merkte een aanwezige
patiënt, enigszins demagogisch maar wel treffend, op: “Ik ben liever onwetenschappelijk gezond dan
wetenschappelijk ziek”. Stel nu dat homeopathie toch een placebo-effect zou zijn; heeft u liever dat uw
kind met antidepressiva (SSRI’s) wordt behandeld dan met homeopathie? Deze antidepressiva blijken bij
kinderen ook niet beter te werken dan een placebo en lijken een toegenomen suïciderisico te geven. Bij
8500 voorschriften in één jaar geeft dat toch een risico. Weten we wel zeker wat kwakzalverij is en wat
niet?
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