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V I S I E

Niet omwille van wetenschap, maar vanwege … 
Bij cam is de onderliggende oorzaak van afwijzing echter 
vooral emotie. Zoals de socioloog prof. dr. L.J. Menges in 
1990 stelde: ‘Ik heb in de afgelopen jaren verschillende dis-
cussies meegemaakt tussen alternatieven en regulieren. 
Mij viel daarbij op dat er twee gesprekken gaande waren: 
boven de tafel de argumenten waar u ook mee gekomen 
bent: kwaliteit, wetenschappelijk onderzoek, effectiviteit, 
enzovoort. Onder tafel vindt een heel andere discussie 
plaats. Die is vaak emotioneel, irrationeel, niet meer aca-
demisch, vervuld van rivaliteit, van weerstanden, soms 
ook van een zekere bezorgdheid. En daar krijg je ontzet-
tend moeilijk vat op. Dat is ook waarom men elkaar niet 
overtuigt…”.1)

In wetenschappelijke artikelen over cam bepaalt emotie 
vaak de conclusie. Maar om dat te herkennen, moet je der-
gelijke artikelen heel goed (kunnen) lezen. En die weten-
schappelijke artikelen zijn er zo veel: op PubMed kunnen 
we er intussen meer dan 130.000 vinden!

Stel uw hoop dus niet op erkenning op grond van weten-
schappelijk bewijs. Want cam wordt gezien als overbodi-
ge geneeskunde. In 2013 werd de vrijstelling van btw-
afdracht voor cam-artsen afgeschaft. cam-methoden zit-
ten namelijk niet zitten in de opleiding die vanuit de wet 
Beroepen Individuele Gezondheidszorg (big) worden 
geregeld. De wet big dient de patiënt te beschermen. In de 

Erkenning op grond van bewijs is een illusie

Lex Rutten1, Ruth Seldenrijk2, Piet Sijpersma3

Staatscourant nr. 5691 (7 maart 2013), waar dit officieel 
werd gemaakt, lezen we waarom het feit dat de cam-arts 
arts is door de overheid niet relevant geacht wordt: ‘De 
patiënt laat zich nu juist onderzoeken en behandelen van-
wege de kennis/ervaring van de betreffende arts op het 
terrein van de niet-reguliere geneeskunst (inclusief de 
diagnose) om zijn gezondheidsproble(e)m(en) op te lossen 
of gezondheid te bevorderen’. Met andere woorden: de 
keuze voor niet-regulier is eigen keuze, maar dat geheel 
(diagnose plus behandeling) is geen geneeskunde door 
artsen zoals in de wet big bedoeld wordt en dan krijg je 
ook geen bescherming krachtens de wet big. 

Dit suggereert dat de patiënt zou kunnen kiezen tussen 
een reguliere en een niet-reguliere behandeling. Echter, 
niet de patiënt, maar de reguliere geneeskunde bepaalt 
welke geneeskunde wordt beschermd door de wet big. 
Bestaande belangen van reguliere behandelaars spelen 
hierdoor een grote rol. Uit deze cirkelredenering is geen 
ontsnappen mogelijk. De voorkeurspositie van reguliere 
geneeskunde wordt geclaimd te berusten op wetenschap, 
maar dit is slechts gedeeltelijk het geval: slechts 13-25 pro-
cent van reguliere handelingen is evidence based medicine 
en daar doet cam niet voor onder. Na pogingen tot weten-
schappelijke emancipatie stuit cam op andere, moeilijker 
te vatten barrières. Dit wordt hier aan de hand van het 
voorbeeld van homeopathie toegelicht. Maar hier lijkt 
aangetoond dat niet wetenschap doch emotie de discussie 
‘onder de tafel’ bepaalt.

Bouwwerk van natuurwetenschappelijke kennis
De emotie is bij homeopathie goed te traceren. Een weten-
schappelijk artikel over bewijs voor homeopathie begint 
meestal met de constatering dat we nog niet begrijpen hoe 
homeopathie werkt. Was/is dat bijvoorbeeld in de sterren-
kunde of atoomfysica anders? Hoe erg dat tóch is, blijkt 
uit uitspraken zoals ‘dit leidt tot het verwerpen van een 
heel bouwwerk van chemisch en fysisch inzicht waarop 
meer berust dan alleen geneeskunde’ 2). Waarom dit zo zou 
zijn, komt niet uit de verf. Men volstaat met de opmerking 
dat ‘oneindige verdunningen’ niet kunnen werken, hoog-
uit met de specificatie dat ‘… microbiologen zeker weten 
dat een oneindige verdunning van een antibioticum geen 
effect heeft op bacteriegroei’.3) Het pikante is dat homeo-
pathische artsen het hiermee volledig eens zijn. Maar zij 

Het bewijs voor verschillende cam-methoden (Complementaire/
alternatieve geneeskunde) neemt hand over hand toe. Desondanks 
zien we een toenemende afwijzing van cam door de Nederlandse 
overheid, bijvoorbeeld door het opheffen van de  btw-vrijstelling 
voor artsen die cam beoefenen. En dat terwijl in Europees verband 
individuele gezondheidszorg door artsen is vrijgesteld van btw. 
Afwijzing ook in het verbieden van de indicatie op het etiket van een 
complementair geneesmiddel. In het belang van de patiënt? Deze 
tegenstrijdigheid is een symptoom van een fundamenteel pro-
bleem: niemand weet wanneer je een geneeskundige methode op 
grond van wetenschappelijk bewijs kan en/of moet erkennen. 
Enerzijds berust dit op het feit dat tot nu toe geen geneeskundige 
methode op grond van wetenschappelijk bewijs is erkend, 
anderzijds op de onduidelijkheid wat wetenschappelijk bewijs nu 
eigenlijk inhoudt.
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hebben juist ervaren dat homeopathische geneesmiddelen 
heel anders werken dan reguliere middelen. Daardoor 
juist is het ook begrijpelijk dat homeopathie kan werken 
nadat reguliere geneesmiddelen hebben gefaald!

Bovenstaande uitspraken over homeopathie tonen aan hoe 
slecht de communicatie tussen reguliere en homeopathi-
sche artsen is. De stelling ‘homeopathie kan niet werken’ 
hoort te worden gespecificeerd: ‘homeopathie kan niet 
werken zoals reguliere geneesmiddelen werken’. Reguliere 
geneesmiddelen werken door een interactie van molecu-
len in het geneesmiddel en een molecuul in het behandel-
de lichaam. Dan moet het geneesmiddel voldoende mole-
culen bevatten. De bereiding van een homeopathisch 
geneesmiddel bestaat uit stapsgewijs verdunnen en 
schudden van het oorspronkelijke middel in een oplos-
sing. Het schudden is belangrijker dan het verdunnen en 
hierdoor ontstaat waarschijnlijk een ander werkingsme-
chanisme. En dan blijkt dat zo behandelde homeopathi-
sche middelen in sterke verdunning effect sorteren.4) Bij 
gebrek aan een beter alternatief noemen we dit het ‘geheu-
gen’ van water.5)

Wat homeopathische artsen waarnemen, is een geleidelij-
ke verbetering van de gezondheidstoestand. Het lijkt op 
een spontane genezing, maar is dat niet. Wanneer je de 
toediening van het homeopathisch geneesmiddel onder-
breekt voordat het hele herstelproces is doorlopen, zie je 
de klachten terugkomen. Bovendien gaat bij homeopathi-
sche therapie niet alleen de aangeboden kwaal over, maar 
ook andere gezondheidsproblemen herstellen. Zo  herstelt 
de patiënt bijvoorbeeld ook van de astma en niet alleen 
van het eczeem waarvoor de patiënt kwam. 

Homeopathische artsen merken ook dat een homeopa-
thisch middel anders moet worden voorgeschreven. Het 
moet passen bij de persoon, meer nog dan bij de kwaal. 
Denk aan de huidige ontwikkeling van de farmacogeneti-
ca. De mogelijkheid van een ander werkingsmechanisme 
wordt in geen van de artikelen over epidemiologisch 
bewijs besproken: ‘homeopathie kan niet werken’. Dat 
homeopathie de bestaande wetenschappelijke kennis 
omver zou werpen, wordt niet onderbouwd en er is weinig 
reden om dat te geloven. Er zijn genoeg andere werkings-
mechanismen denkbaar en het natuurwetenschappelijk 
model kent nog veel tekortkomingen.

Cirkelredeneringen 
Het zoeken naar het werkingsmechanisme van cam-
methoden zoals homeopathie zal moeilijk en kostbaar zijn. 
Het is redelijk dat de overheid en de onderzoekscentra 
(universiteiten) meer zekerheid verlangen of dit onder-
zoek naar het werkingsmechanisme de moeite waard is. 
Met andere woorden, zekerheid of er aanwijzingen zijn dat 
homeopathie werkt. Patiënten en artsen die homeopathi-

sche middelen toepassen, zien frappante effecten. 
Daardoor raken zij hiervan overtuigd. De in homeopathie 
gespecialiseerde artsen kunnen deze effecten vergelijken 
met de reguliere medicijnen: daarmee hebben zij ook erva-
ring. Maar ook de patiënten weten goed hoe reguliere 
middelen werken: hun klachten bestaan gemiddeld langer 
dan twee jaar voordat zij een homeopathisch arts raadple-
gen voor verlichting en/of herstel. 

Nadat een patiënt vertelt er baat bij te hebben, zijn weinig 
artsen bereid zelf homeopathie te proberen. De meesten 
realiseren zich op dat moment dat er ‘een placebo-effect’ 
bestaat, meer dan bij de eigen reguliere voorschriften. Als 
collega’s enthousiaste verhalen vertellen over gevallen 
waar homeopathie goed werkte, beseffen ze dat de meeste 
aandoeningen ‘vanzelf genezen’. Ook hier wordt de hand 
dan minder in eigen boezem gestoken. Het maakt dan wel 
verschil hoe innig de band tussen bekeerde en bekeerling 
is. Als de patiënt toevallig je partner of je kind is, die al 
lang tevergeefs …
Alle (let wel) artsen handelen in gestolen goederen – het 
zelfherstellend vermogen van de patiënt – aldus de 
befaamde Britse arts prof. dr. R.C. Horton.6)

Men wil wetenschappelijk bewijs zien. Het meest geres-
pecteerde bewijs is dan het dubbelblind onderzoek 
(Randomised Clinical Trial, rct). Daarin wordt een echt 
geneesmiddel vergeleken met de suggestie van een 
geneesmiddel. Dat zou hen naar eigen zeggen overtuigen, 
maar de praktijk is anders. Inmiddels hebben meerdere 
gerenommeerde epidemiologen namelijk toegegeven dat 
dit bewijs voor homeopathie niet onderdoet voor regulier 
bewijs, maar bij homeopathie overtuigt het hen niet. 
‘Homeopathie kan immers niet werken’. Maar waarom was 
men daar zo zeker van? En had men niet zelf gevraagd om 
dit bewijs en waarom dan? Welk ander bewijs had men 
dan willen hebben? Ja, een verklaard werkingsmechanis-
me, maar alvorens daarnaar te zoeken graag eerst epide-
miologisch bewijs. Het is merkwaardig te constateren dat 
wetenschappers kennelijk de cirkelredeneringen hierin 
niet herkennen: je vraagt om bewijs vanwege het onver-
klaarde werkingsmechanisme en vervolgens leg je het 
bewijs naast je neer vanwege het onverklaarde werkings-
mechanisme.

Sommigen zien de cirkelredenering wel en komen met 
andere dubieuze overwegingen. Homeopathie zou bij-
voorbeeld sterker bewijs, een sterker effect, moeten leve-
ren dan reguliere geneeskunde. Is dat realistisch? 
Homeopathie staat bekend als een zeer veilige methode, 
maar daar staat tegenover dat het voorschrijven van een 
homeopathisch middel moeilijker is. Een sterker effect 
zou niet geloofwaardig zijn. Men stelt ook wel dat een 
dubbelblind bewijs het geloof in een methode maar een 
stukje doet opschuiven. Dat mag zo zijn, maar het moet 
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dan wel opschuiven en zelfs dat lijkt niet te gebeuren. 
Herhaling van het bewijs moet dan het geloof steeds verder 
doen opschuiven, maar er is nog geen enkele verschuiving 
waarneembaar en dat ondanks meer dan honderd herhalin-
gen van het bewijs.

De niet herkende cirkelredenering leidt nu tot het in twijfel 
trekken van het bewijs voor homeopathie. En soms leidt die 
cirkelredenering zelfs tot in twijfel trekken van het nut van 
wetenschappelijk bewijs zelf. Jammer voor wat nog niet is 
‘bewezen’. Toch deert dat patiënten nauwelijks.

Twijfel over bewijs
Zolang er bewijs voor homeopathie is, wordt dit in twijfel 
getrokken: ‘het kan immers niet werken’. Dat begon in 1991 
met de analyse van homeopathische rct’s door de 
Universiteit van Maastricht in opdracht van de Nederlandse 
Staatssecretaris Volksgezondheid. De conclusie was: een 
reguliere methode zou met dergelijk bewijs worden erkend.7) 
De onderzoeksleider, prof. dr. P. Knipschild, werd op een art-
senbijeenkomst doorgezaagd over deze conclusie. Toen 
opperde hij dat er sprake kon zijn van het niet publiceren van 
negatief onderzoek. Dit gebeurt in de reguliere geneeskunde 
veelvuldig. Toch had juist het team van Knipschild zich 
geweldig ingespannen om ongepubliceerde onderzoeken op 
te sporen en men had er inderdaad een aantal gevonden. 
Maar dit leidde niet tot een negatieve conclusie. De volgende 
analyse van rct’s, door Klaus Linde in 1997, maakte duidelijk 
dat weglaten van negatieve publicaties het positieve resultaat 
voor homeopathie niet kon verklaren.8) Ook na correctie voor 
publicatiebias bleef het resultaat positief voor homeopathie.

In de volgende jaren – in 1998 in de jubileumlezing van the 
Lancet en 1999 in de Gezondheidsraadlezing – tekende prof. 
dr. J.P. Vandenbroucke uit hoe het zat.2) Je kunt een grafische 
voorstelling maken van de uitkomsten van alle onderzoeken 
die een echt middel vergelijken met een placebo. Een stip aan 
de ene kant van de nullijn staat voor een beter effect van het 
echte middel, een stip aan de andere kant van die nullijn 
staat voor een beter effect van het placebo. Wanneer het 
echte middel niet beter werkt dan een placebo zal je aan 
beide kanten van de nullijn evenveel stippen zien. Bij homeo-
pathie is dat echter niet het geval: verreweg de meeste stip-
pen staan aan de werkzame kant. Vandenbroucke meende dat 
de beste reguliere behandelingen geen beter beeld zouden 
laten zien. De conclusie was dus nog sterker dan in 1991: het 
bewijs voor homeopathie doet niet onder voor dat van de 
beste reguliere geneeskunde.

De Zwitserse epidemioloog prof. dr. M. Egger meende dat 
Linde onvoldoende rekening had gehouden met kwaliteit. In 
2005 kwam hij met een vergelijkende analyse tussen 110 
homeopathische rct’s en evenveel vergelijkbare reguliere 
rct’s.9) Hieruit bleek niet dat de kwaliteit van homeopa-
thisch onderzoek slechter was. Integendeel: homeopathie 

had 21 uit 110 (19%) goede onderzoeken, reguliere geneeskun-
de slechts 9 (8%). Einde discussie zou je denken.
Maar toch kwam deze analyse met de eindconclusie ‘zwak 
bewijs voor homeopathie, sterk bewijs voor reguliere genees-
kunde’. Bij de redactie van the Lancet en in de media gaf dit 
ronkende koppen ‘Het einde van homeopathie’. Hoezo? 
Helaas (!) passen tegenwoordig zelfs gerenommeerde weten-
schappers de werkelijkheid aan hun theorie aan.10 
Methodologisch vlekkeloos onderzoek zou kunnen leiden tot 
onjuiste resultaten. Dat zouden bijvoorbeeld studies naar het 
effect van homeopathie fraai laten zien.11)

 
Hieruit blijkt hoe selectief zelfs wetenschappers handelen en 
lezen. Het was de redactie van the Lancet niet opgevallen dat 
deze conclusie van de groep van Egger was gebaseerd op een 
ongespecificeerde selectie van onderzoeken. In wetenschap-
pelijke publicaties is dat absoluut ongeoorloofd! Pas na vier 
maanden werden de ontbrekende gegevens en daarmee de 
reden van de geheimzinnigheid openbaar. Het bleek om 
onvergelijkbare onderzoeken te gaan. Bovendien had men 
ook nog eens de kwaliteitscriteria aangepast om een negatie-
ve conclusie te kunnen krijgen. 

Het achterhouden van gegevens maskeerde dus ernstige 
methodologische fouten. Die fouten maken de negatieve 
conclusie volledig ongeloofwaardig.  Toch wordt de vergelij-
kende analyse van 2005 nog steeds door tegenstanders van 
homeopathie gezien als hét bewijs van hun gelijk. Maar juist 
deze analyse is het bewijs van het tegengestelde: homeopa-
thie werkt juist niét slechter dan reguliere geneeskunde. Van 
de 110 stippen uit het grafische plaatje bij homeopathie staan 
er slechts 15 aan de kant van het placebo in plaats van 55 (de 
helft). Bij reguliere geneeskunde zijn dat er weliswaar even-
veel, maar de kwaliteit van deze reguliere onderzoeken is 
slechter: er is bij regulier meer vertekening door niet gepu-
bliceerde onderzoeken en homeopathie is bovendien veiliger.

Een andere bron van twijfel is de methode ‘vote counting’. 
Hier worden niet de effecten van verschillende onderzoeken 
samengenomen, zoals bij een meta-analyse. Nee, hier wor-
den positief en negatief tegen elkaar weggestreept. Het 
Belgische Kenniscentrum paste een bijzondere vorm van 
‘vote counting’ toe: alles wat niet statistisch significant is, 
wordt als ‘negatief ’ geduid. Hiermee worden alle niet signifi-
cant positieve onderzoeken negatief. Hierdoor krijg je een 
gelijk aantal ‘positieve’ en ‘negatieve’ onderzoeken voor 
homeopathie. Maar datzelfde gebeurt ook bij regulier onder-
zoek, bijvoorbeeld in de hierboven genoemde vergelijking 
van Egger. Wat is de wetenschappelijke grondslag voor het 
meten met verschillende maten?

Overheid en bewijs
Hoe gaat de Nederlandse overheid om met het bewijs voor 
homeopathie? In augustus 1990 vraagt de Nederlandse 
Staatssecretaris Volksgezondheid aan de Landelijke 

V I S I E
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Huisartsvereniging (lhv) hoe het zat met het bewijs voor 
homeopathie. Een rare vraag vlak voor de publicatie van het 
onderzoek (februari 1991) in opdracht van diezelfde 
Staatssecretaris: die had aan de Universiteit Maastricht 
gevraagd om een onderzoek naar dit bewijs. De conclusie 
was dat ‘een reguliere methode met dergelijk bewijs erkend 
zou worden’. De lhv kon antwoorden dat er geen bewijs was, 
omdat het onderzoek nog niet was gepubliceerd. Terwijl de 
Staatssecretaris al beter wist! Meteen startte de 
Staatssecretaris de procedure om homeopathisch middelen 
uit het ziekenfondspakket te verwijderen.

Mei 2005 vroeg de artsenvereniging voor homeopathie 
(vhan) aan de Minister voor Volksgezondheid om een beoor-
deling van het bewijs voor homeopathie door de 
Gezondheidsraad. De Minister weigerde dit. Hierna werd dit 
verzoek door een lid van de Tweede Kamer herhaald. Daarop 
antwoordde de Minister dat de vhan hier zelf bij de 
Gezondheidsraad om moest vragen. Onterecht, want de 
Gezondheidsraad antwoordde de vhan daarop dat de 
Minister een dergelijk verzoek moest doen. Waarom steeds 
van het kastje naar de muur?

Het College van Zorgverzekeringen (cvz) hoort bij de (semi-)
overheid. cvz levende een ander voorbeeld van hoe de over-
heid met wetenschappelijk bewijs omgaat. Eind 2005 diende 
de werkgroep cam-research, na uitvoerig overleg met cvz, 
een omvangrijk dossier in over het bewijs voor homeopathie. 
In maart 2007 kwam de afwijzing: homeopathie zou bewijs 
per aandoening per middel moeten leveren. Maar eerst moest 
er dubbelblind onderzoek worden verricht om het verschil 
met placebo aan te tonen, zoals de Gezondheidsraad in 1993 
had geadviseerd. Het cvz meende dat dergelijk onderzoek 
niet was gedaan en ook niet mogelijk was. Dit wekte verba-
zing bij de werkgroep cam-research. Immers, het grootste 
deel van het dossier ging juist over het bewijs zoals dat door 
de Gezondheidsraad was geëist – dat was dus wel degelijk 
gedaan. Tijdens een gesprek hierover gaf cvz toe dat men het 
dossier nota bene … niet eens had gelezen! Een gegronde 
afwijzing?

De Gezondheidsraad heeft in 1993, na tien jaar overleg, een 
rapport over wetenschappelijk onderzoek naar cam gepubli-
ceerd: Alternatieve behandelwijzen en wetenschappelijk onder-
zoek.12) Een van de conclusies was: ‘...indien uit herhaald en vol-
gens de door de commissie geformuleerde richtlijnen opgezet en uit-
gevoerd onderzoek blijkt dat met een behandelwijze positieve resul-
taten worden bereikt, een dergelijke behandelwijze moet worden 
erkend’ (pag. xix). Het dubbelblind onderzoek naar homeo-
pathie voldoet in alle opzichten aan de door de 
Gezondheidsraad gestelde eisen en men kan moeilijk ontken-
nen dat meer dan honderd onderzoeken ruimschoots vol-
doen aan het criterium ‘herhaald onderzoek’. Niemand weet 
nu nog hoe het nu verder moet met het wetenschappelijk 
bewijs.

De Gezondheidsraad heeft het bij erkenning over de methode 
homeopathie, niet gespecificeerd per aandoening. Dit is 
terecht, want het gaat om de vraag of de ‘oneindige verdun-
ningen’ kunnen werken. De analyse door de Universiteit 
Maastricht in opdracht van de Nederlandse Staatssecretaris 
ging ook van deze vraag uit. In 2005 blijkt dat het ministerie 
op eigen initiatief en zonder overleg met betrokkenen de eis 
heeft veranderd in bewijs per aandoening per middel. Op dit-
zelfde uitgangspunt berust het verbod op vermelding van de 
indicatie op de verpakking van homeopathische zelfzorg-
middelen. De verwijzing naar het feit dat dit voor reguliere 
geneesmiddelen gebruikelijk is, gaat voorbij aan het feit dat 
eerder andere eisen golden die vooral de veiligheid van de 
middelen waarborgen; de op consensus van ervaren homeo-
pathische artsen berustende beschrijvingen van de toepas-
baarheid werden voldoende geacht. Dat het belang van de 
patiënt met dubbelblind bewijs voor deze zelfzorgmiddelen 
is gediend, lijkt zeer twijfelachtig. Het nu geëiste bewijs is 
slechts haalbaar bij een infrastructuur voor onderzoek die na 
erkenning van een methode gebruikelijk is. De redelijkheid is 
hier zoek.

Onder beroepsgenoten gebruikelijk
Het onderliggende probleem is het ontbreken van een ijk-
punt, omdat (let wel) nog nooit een geneeskundige methode 
op grond van wetenschappelijk bewijs is erkend. Neem bij-
voorbeeld psychologie en fysiotherapie; zij werden erkend 
vanuit een maatschappelijke behoefte. We weten daardoor 
ook niet hoeveel bewijs nodig is. Ook de Gezondheidsraad 
kon hier slechts ‘herhaald bewijs’ noemen. Sinds enkele tien-
tallen jaren wordt gestreefd naar Evidence Based Medicine 
(ebm). De internist prof. dr. Y.M. Smulders e.a. stellen: ‘Met 
kracht dient te worden bestreden dat overheden en verzeke-
raars epidemiologisch bewijs gebruiken om de individuele 
aanspraak op zorg te reguleren. Bij strikte naleving zou dit 
het merendeel van het geneeskundig handelen niet-vergoed-
baar maken.’13) En: ‘Louter vertrouwen op pathofysiologisch 
redeneren heeft in het verleden tot grote fouten geleid, die 
nota bene door epidemiologisch onderzoek aan het licht zijn 
gebracht’. Zij citeren bmj die stelt dat ongeveer 13%-25% van 
het medisch handelen echt wetenschappelijk is bewezen en 
dat bijna de helft nimmer is onderzocht zelfs. Ook de 
Gezondheidsraad verbaast zich in 2005 over het feit dat het 
Vergoedingenbesluit – krachtens de uit 1966 daterende 
Ziekenfondswet – nog het criterium ‘onder beroepsgenoten 
gebruikelijke zorg’ hanteert.14)

Aan cam worden dus eisen gesteld die niet aan reeds erkende 
conventionele geneeskunde worden gesteld. Aan deze eisen 
moet worden voldaan en zonder de bij erkenning behorende 
infrastructuur voor onderzoek. En dat terwijl de erkende 
geneeskunde al een forse infrastructuur voor onderzoek 
heeft. Het werkelijke criterium voor erkenning is dus ‘onder 
beroepsgenoten gebruikelijk’. Dat laatste criterium wordt 
vervolgens van een eigen definitie voorzien. Homeopathie 
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wordt immers wereldwijd door honderdduizenden artsen 
toegepast. Daarmee wordt homeopathie ook een onder 
beroepsgenoten gebruikelijke methode. Het lijkt er echter op 
dat de overheid onder ‘beroepsgenoten’ alleen die artsen ver-
staat die (n.b.) uitsluitend ‘regulier’ functioneren, die ‘plau-
sibele’ geneeskunde, gebaseerd op pathofysiologisch redene-
ren’ aanhangen. ‘Louter vertrouwen op pathofysiologisch 
redeneren heeft in het verleden tot grote fouten geleid’, zo 
lazen we van professor Smulders. En tegelijkertijd pleiten de 
reguliere beroepsgroep en de overheid voor epidemiologisch 
bewijs. Een hond die in de eigen staart bijt?

Consensus
Een onder beroepsgenoten gebruikelijke behandeling berust 
meestal op een communicatie van behandelaren onderling, 
die meer of minder formeel heeft plaatsgevonden. De behan-
deling berust dan op consensus. Dit valt onder een van de 
niveaus van Evidence Based Medicine.15) In de huisartsenstan-
daarden is deze procedure ver geformaliseerd en onder-
bouwd met eventueel beschikbaar bewijs. De Canadese arts 
David L. Sackett spreekt in zijn definitie van ebm over het 
beste beschikbare bewijs.16) Echter, veel diagnostiek berust 
op consensus. Neem de volgende casus:
l zuigeling die tanden krijgt
l één rood oor
l schreeuwen van pijn.

Zowel moeders als artsen denken dan meteen aan een mid-
denoorontsteking. Deze kennis is direct bruikbaar en repro-
duceerbaar. En de arts zal gericht onderzoek naar de oren 
doen en verder zoeken als er geen afwijkingen aan de oren 
zijn. Er is dus consensus over de diagnostiek. Consensus over 
behandeling in dit geval toont ook de zwakte van dit ebm 
model aan. Want in het verleden werd vaak antibiotica voor-
geschreven, omdat dit plausibel leek. Epidemiologisch 
bewijs pleit echter tegen het voorschrijven van antibiotica bij 
middenoorontsteking. Dit kan zelfs het risico op recidieven 
vergroten.17)

In de homeopathie hoort bij de bovenstaande diagnostiek 
ook een consensus, indien het volgende aanvullende symp-
toom aanwezig is:
l de zuigeling is stil op de arm van de moeder, maar begint 

te krijsen wanneer hij wordt neergelegd voor onderzoek.

In de homeopathische Materia Medica wordt dit beschreven 
bij het homeopathisch geneesmiddel Chamomilla. Deze 
informatie blijkt wereldwijd gedurende twee eeuwen repro-
duceerbaar! Ook veel moeders weten dit en geven dit aan 
elkaar door. De homeopathische behandeling van dat deel 
van de oorontstekingen – dat aan deze beschrijving voldoet – 
is niet gebaseerd op plausibiliteit, maar op ervaring. De erva-
ring leert ook dat Chamomilla bij een middenoorontsteking 
met andere symptomen minder succesvol is.

Wordt deze ervaring bevestigd door epidemiologisch onder-
zoek? Het lukt niet om met rct te bewijzen dat Chamomilla 
werkt bij middenoorontsteking. Je kunt namelijk niet genoeg 
patiënten hiervoor verzamelen. Door aandoeningen – zoals 
bovenste luchtweginfecties – bij elkaar te nemen, kun je de 
groep vergroten . Het kan zijn dat niet ieder middel even suc-
cesvol is. Bovendien reageert niet iedere aandoening die 
onder luchtweginfecties valt even goed op homeopathie, 
maar het is een stap in de goede richting. Zelfs dán is het 
moeilijk om voldoende deelnemers aan het onderzoek te krij-
gen. 

Elly de Lange had voor haar proefschrift Effects of homoeo-
pathic medicines on children with recurrent respiratory tract 
infections (1993) – bij een onderzoek naar homeopathie bij 
bovenste luchtweginfecties – 300 deelnemers nodig. Het wer-
den er slechts 170, ondanks veel inspanning.18) Eén van de 
redenen was dat ouders geen zin hadden voor hun kind het 
risico te lopen van een placebo. Dit omdat het kind al zo lang 
last had. Daardoor was het effect weliswaar positief, maar 
niet statistisch significant. Er werden ook minder antibiotica 
voorgeschreven. De reguliere geneeskunde kent het pro-
bleem van te kleine onderzoekspopulaties ook. Daarvoor is 
dan de techniek van meta-analyse: je neemt een aantal onder-
zoeken bij elkaar alsof het één groot onderzoek is. In de ana-
lyse van 2005 leverde de meta-analyse van acht rct’s een sta-
tistisch significant resultaat op voor homeopathie bij boven-
ste luchtweginfecties.

Gelijke monniken?
Dat homeopathie en reguliere geneesmiddelen zo verschil-
lend zijn, wordt de ene keer uitvergroot en de andere keer  
weer vergeten. Het wordt uitvergroot wanneer het gaat over 
plausibiliteit; het wordt vergeten wanneer het gaat over 
bewijzen. Ten aanzien van het laatste werd het beginsel ‘gelij-
ke monniken, gelijke kappen’ gehanteerd. Althans, totdat het 
bewijs voor homeopathie beschikbaar was. We zien een 
opgaande lijn in het dubbelblind bewijs voor homeopathie. 
In 1991 ‘zou een reguliere methode met dergelijk bewijs 
erkend worden’. In 1997/1998 wordt het bewijs vergelijkbaar 
geacht met de best werkende therapieën in de geneeskunde 
en in 2005 blijkt homeopathie effectief voor de indicatie 
bovenste luchtweginfecties. 

De eisen die aan bewijs voor homeopathie worden gesteld, 
zijn echter geruisloos veranderd. De oorspronkelijke stelling 
was dat homeopathie op placebowerking berust. 
Homeopathie kan wegens de bereidingsmethode niet werken 
zoals reguliere farmacie. In dat geval moeten we bij vergelij-
king met een placebo hetzelfde effect zien van een homeopa-
thisch middel en een placebo. Boven is getoond dat dit echter 
niet het geval is. Er moet dus (let wel) een ander werkingsme-
chanisme mogelijk zijn. 

V I S I E
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Inmiddels, zonder ruggespraak met belanghebbenden, ver-
langt de overheid van homeopathie bewijs met rct’s alsof 
het wel reguliere farmacie is: dus bewijs per indicatie per 
middel. Omdat een homeopathisch geneesmiddel bij meer-
dere aandoeningen kan werken – mits het middel maar bij de 
persoon past (vgl. farmacogenetica) – kan dit duizenden 
combinaties van middelen en indicaties opleveren. Voor een 
keelontsteking moet de arts uit minstens 20 homeopathische 
middelen kiezen. Wanneer je dan 10 rct’s per middel zou 
eisen, moet je alleen al voor keelontsteking 200 rct’s ver-
richten, die per stuk miljoenen euro’s kosten. Hetzelfde zou 
ook gelden voor de andere bovenste luchtweginfecties, ter-
wijl het dan voor een groot deel om dezelfde middelen gaat. 
Hoewel we al weten dat antibiotica voor bovenste luchtweg 
infecties meer schade dan goed doen, geven we toch antibio-
tica. Uit de analyse van Egger in 2005 bleek dat homeopathie 
bij de acht rct’s effectief was voor bovenste luchtweg infec-
ties, zonder aanwijzingen voor vertekening. Bewijs per indi-
catie per middel: nu dus tevredenheid bij Rupsje 
Nooitgenoeg?

Het bewijs per indicatie is ook minder relevant bij gebruikers 
van homeopathie. Dit omdat 90% van die gebruikers daar-
voor gemiddeld minstens twee jaar reguliere geneesmidde-
len hebben gebruikt met onvoldoende resultaat.19) Het bewijs 
voor deze middelen, als het er al was (zie boven), is dus voor 
hen niet relevant gebleken. En het gaat toch om de patiënt? 
Het grootste aandeel van het gebruik van homeopathie 
betreft twee gebieden waar de reguliere geneeskunde faalt:
1. Luchtweginfecties vormen de meest voorkomende acute 

aandoening in de huisartspraktijk. Antibiotica worden 
hierbij veelvuldig voorgeschreven. Dit ondanks hard 
bewijs dat deze niet effectief zijn bij deze aandoening, 
ondanks een plausibel werkingsmechanisme dus.20) Toch 
werden en worden ze nog veelvuldig voorgeschreven. 
Recent meldde the Lancet dat een aanzienlijk aantal hoes-
tende patiënten met een antibioticumkuur naar huis gaat, 
terwijl is bewezen dat dit niet werkt.21)

2. Comorbiditeit is het tegelijk aanwezig zijn van meerdere 
aandoeningen. Bewijs d.m.v. rct is hier zelden geldig. 
Want patiënten met comorbiditeit worden uitgesloten van 
deelname aan rct’s. Een combinatie van aandoeningen 
leidt tot een combinatie van reguliere geneesmiddelen en 
dit is de verreweg grootste oorzaak (29,8%) van vermijdba-
re ziekenhuisopnames door geneesmiddelen.22) Tussen 
1987 en 2002 is het aandeel patiënten met meer dan vijf 
aandoeningen gestegen van 31% naar 50%.23)

Denk hier ook aan het aantal mensen dat in Nederland lijdt 
aan een chronische ziekte. Dit aantal neemt nog steeds expo-
nentieel toe. Het cbs toonde in 2009 dat bijna de helft van de 
Nederlandse bevolking een chronische ziekte heeft. Dit aan-
deel neemt toe met de leeftijd. Van de mensen ouder dan 65 
jaar heeft de helft 2 of meer chronische ziektes. Van de men-
sen van 75 jaar en ouder heeft 4 op de 5 een langdurige aan-
doening.24)

Er lijkt dus een goede reden te bestaan voor het feit dat met 
name patiënten met comorbiditeit genoodzaakt zijn een 
andere weg te kiezen voor hun gezondheidsproblemen. 
Homeopathie is bij deze groep een logische optie, omdat 
juist homeopathische geneesmiddelen bekend staan om het 
aanpakken van meerdere aandoeningen bij dezelfde persoon 
(vgl. farmacogenetica). Op veel gebruikers van homeopathie 
is rct bewijs niet van toepassing. Daarom lijkt rct bewijs 
per indicatie voor hen niet zinvol, hoewel er dus uitzonderin-
gen bestaan. En dat zegt iets over de homeopathische metho-
de op zichzelf. Neem daarbij de veiligheid van homeopathi-
sche geneesmiddelen. Al met al lijkt het belang van de pati-
ent niet gediend met rct bewijs per indicatie. 

Recent hebben British Medical Journal en PloS Medicine een 
initiatief gelanceerd om onderzoek toe te spitsen op ‘progno-
sis research’. Daarbij is de uiteindelijke uitkomst van ziekte 
en behandeling voor iedere individuele patiënt het doel van 
onderzoek.25) Een patiënt kan specifieke genetische kenmer-
ken hebben die de uitkomst van ziekte en behandeling bepa-
len.26) Dergelijke informatie moet leiden tot een meer per-
soonsgerichte behandeling.27) Deze aanbevelingen lijken een 
regelrechte aanprijzing van cam, want juist deze methodes 
propageren een op de persoon gerichte benadering. Een 
regulier rct richt zich op het zo zuiver mogelijk meten van 
een effect bij één aandoening, met uitsluiting van allerlei fac-
toren die ook invloed op het effect hebben, met name comor-
biditeit.

Eerst begrijpen, dan behandelen
De cam-wereld ziet veel gebeuren waarin zij een toenadering 
van complementair en regulier ziet: zoals bewijs voor com-
plementair groeit, twijfel over antibiotica neemt toe, meer 
aandacht voor de individuele patiënt in genetica, velen lijden 
onder een reguliere behandeling en velen (jaarlijks 3.500-
4.000) sterven.28) En toch neemt de afstand juist toe. Een 
mogelijke verklaring kan liggen in de slagzin van de 
Hersenstichting: ‘Wat we niet begrijpen kunnen we niet 
behandelen’. Hieruit spreekt een vanzelfsprekend geachte 
grondregel, een paradigma: we horen onze kennis vanaf de 
natuurwetenschappelijke basis op te bouwen. Ooit zullen we 
alles kunnen begrijpen vanuit deze natuurwetenschappelijke 
kennis. 

De natuurwetenschappelijke basis is inmiddels een complex 
geheel geworden en de nieuwe kennisstapjes zijn miniem en 
worden steeds kostbaarder. De richting van ieder nieuw ken-
nisstapje wordt sterk bepaald door voorgangers: een promo-
vendus volgt een promotor. Terug naar de onvolkomen basis 
wordt steeds moeilijker. De wetenschappelijke wereld heeft 
zich verzoend met het gegeven dat het gewoon tijd kost. Er 
zijn ook twijfels of de ingeslagen richting juist is. Professor 
Smulders meent dat het epidemiologisch bewijs van ebm 
redelijker klinkt dan het is. Daarom pleit hij voor een betere 
balans tussen de verschillende bronnen van bewijs.29) De arts-
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filosoof Wiersma stelt: ‘Alles wijst erop dat noch het fysiolo-
gisch experiment, noch statistische methoden als clinical tri-
als zich kunnen doen gelden als de superieure motor van de 
ontwikkeling van geneeskundige kennis.’30)

Vanuit het Patiënten Platform Complementaire Genees-
wijzen (ppcg) loopt er een vierjarig onderzoek naar een duur-
zame gezondheidszorg. Meer specifiek gaat het om een geïn-
tegreerde aanpak voor (exemplarisch) chronische gewrichts-
klachten en allergie. De eerste resultaten zijn gepubliceerd. 
Een meerderheid van 96% geeft er de voorkeur aan dit cam-
gebruik met hun huisarts te kunnen delen. Van de patiënten 
wil 70% een huisarts die zelf in cam is geïnteresseerd en 42% 
wil een huisarts die samenwerkt met een cam-arts. Deze 
resultaten komen overeen met wat tijdens het onderzoek is 
gevonden in focusgroepen en in een onderzoek via een 
e-panel.31) Kortom, de patiënt verdient een integrale of inte-
gratieve behandeling, een behandeling dus vanuit patiënten-
perspectief.

De patiënt kan zich het wachten op een therapie die op een 
begrepen werkingsmechanisme berust niet permitteren. Hij 
loopt vast in het reguliere circuit en beseft dat zijn generatie 
geen baat kan hebben bij de tot dan toe minutieus opge-
bouwde kennis. Hij gaat zoeken en vindt de oplossing in het 
cam-circuit. Om deze geneeskundige methodes, bijvoor-
beeld acupunctuur en homeopathie, te kunnen begrijpen, 
moeten we terug naar de basis. We moeten accepteren dat 
deze methoden kennelijk werken. We moeten helemaal afda-
len in het gebouw van de natuurwetenschappen en de leem-
tes in de fundamenten ervan verkennen.

Maar wie moet dat gaan doen? De patiënt die alles in gang 
zet, zoekt medestanders en komt bij eerstelijns behandelaars 
terecht: hij moet immers worden behandeld. Deze eerstelijns 
behandelaars zitten zelden in het wetenschappelijk gebouw. 
En om binnen te komen, is de drempel hoog. Want de laag 
die behandelingen onderzoekt, zit boven in het gebouw, ver 
boven de laag die de uitgangspunten onderzoekt. Het geheel 
is inmiddels zo complex dat er geen generalistische weten-
schappers meer zijn die in de breedte en de hoogte alles kun-
nen overzien. Nieuwe kennis dient voort te borduren op de 
voorgaande. Het onderzoek moet worden gegoten in een pro-
motietraject. Maar er is geen promotor te vinden, want die 
zitten allemaal hoger in het gebouw, niet bij de fundamenten. 
cam tast dus niet de fundamenten van de natuurweten-
schappen aan, maar die van de organisatie van het weten-
schappelijk bedrijf door te stuiten op de leemtes in die fun-
damenten van dat bedrijf.

Het fundament van het wetenschappelijk bedrijf moet dus 
breder worden, zoals van vóór 1865 en zelfs in de tijd van 
Hippokrates (vierde eeuw v. Chr.). Dit geeft een forse ver-
schuiving in de financiële begroting van de top naar de basis. 
Dit is een zware beslissing die het paradigma van “Wat we 

niet begrijpen, kunnen we niet behandelen” op scherp zet. 
De wetenschapsfilosoof Kuhn zegt het als volgt (pag. 78): ‘… 
scientists fail to reject paradigms when faced with anomalies 
or counterinstances. They could not do so and still remain 
scientists.’32)

Conclusie
De reguliere geneeskunde lijkt op een paar punten op een 
doodlopend spoor te geraken. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
patiënten met chronische en meerdere aandoeningen tege-
lijk en met antibiotica. Patiënten die deze problemen ervaren, 
experimenteren ‘out of the box’ en vinden baat bij comple-
mentaire (cam) methoden. Daarvan springt een klein aantal 
er in gebruik en continuïteit uit, zoals acupunctuur, homeo-
pathie, kruidengeneeskunde en manuele geneeskunde. Deze 
methoden worden ook door veel artsen wereldwijd beoefend. 
We begrijpen niet hoe homeopathie (en acupunctuur) werkt. 
Ondanks immense inspanningen blijven de problemen 
bestaan. Ligt het niet voor de hand dat een oplossing voor die 
problemen juist ‘out of the box’ kan worden gevonden? 

De eis van bewijs is terecht. Maar terwijl het bewijs toeneemt, 
nemen de acceptatie en erkenning van homeopathie af. De 
verschillen in eisen nemen toe: regulier is ‘onder beroepsge-
noten gebruikelijk’ voldoende, voor homeopathie erkent 
men dat niet en gaat het aantal benodigde rct’s van ‘her-
haald’ naar tienduizenden. Dit ondanks een groot verschil in 
beschikbare infrastructuur ten voordeel van regulier. Het 
criterium ‘onder beroepsgenoten gebruikelijk’ geldt ook voor 
homeopathische artsen maar wordt daar niet erkend. 

Het enige overblijvende argument om homeopathie niet te 
erkennen, is de plausibiliteit. Op dit punt gekomen, gaan 
andere factoren een rol spelen. Het is echter niet zo dat 
homeopathie een ‘heel gebouw van natuurwetenschappelijke 
kennis’ onderuit haalt. Het is wel zo dat het wetenschappe-
lijk-organisatorisch bouwwerk ingrijpend moet worden her-
zien. Dit tast niet de natuurwetenschap maar de bestaansze-
kerheid van gevestigde onderzoekers en instituten aan, zoals 
beschreven door de wetenschapsfilosoof Kuhn. 

De rol van de overheid-wetgever in deze verdient nadere 
beschouwing. Van een beschermer van de patiënt die zijn 
eigen keuzes mag maken, verandert de overheid in een partij 
binnen een beroepsinhoudelijk verschil van mening. Het 
geschil gaat over het al dan niet volgen van de behoefte van 
de patiënt aan niet-reguliere zorg. De beroepsgroep die deze 
behoefte wil volgen, wordt hierbij door de overheid in het 
ongelijk gesteld. Terwijl de Gezondheidsraad in 1993 de over-
heid een wetenschappelijke benadering van dit meningsver-
schil voorstelde, weigert de overheid nu zelfs het weten-
schappelijk bewijs te beoordelen.

Als artsen, politici, overheidsfunctionarissen en zorgverze-
keraars zich deze denklijn zouden eigen maken, worden 
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geneeskunde en geneeskunst bijeen gehouden en behouden 
patiënten (om wie alles toch draait?) een pluriform therapie-
aanbod. Bovendien besparen we tevens op de kosten voor 
gezondheidszorg.33)  n
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