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De methoden die de biomedische wetenschap ontwikkeld heeft om het resultaat van een 
behandeling te evalueren zijn volgens sommige auteurs niet altijd geschikt om op andere 
geneestradities te worden toegepast. In het bijzonder wordt deze methoden verweten dat ze 
voorbijgaan aan wat de beoefenaren van deze andere tradities zien als een wezenlijk onderdeel 
van een doeltreffend resultaat. Door de rol van lokaal genezen in de benadering van de AIDS 
epidemie in het Noorden van Thailand te analyseren probeert het onderzoek dat in dit boek 
wordt gepresenteerd de werkzaamheid van traditioneel genezen vast te stellen door rekening 
te houden met de overwegingen van lokale genezers en de ervaringen van patiënten.

Het algemene doel van dit onderzoek was de recente opleving van lokaal genezen in het 
Noorden van Thailand te verklaren en na te gaan hoe deze vorm van genezen overleefd heeft 
en zich in de loop van de tijd heeft aangepast aan de behoeften van de lokale bevolking. 
De voornaamste onderzoeksvragen waren: (1) Hoe wordt lokaal genezen door genezers en 
patiënten toegepast bij het oplossen van gezondheidsproblemen met betrekking tot HIV en 
AIDS in de lokale gemeenschappen? (2) Wat is het perspectief van de lokale genezers en 
patiënten op de werkzaamheid van lokaal genezen? (3) Hoe kan op basis van de antwoorden 
op de twee bovengenoemde vragen klinisch onderzoek worden verricht dat afgestemd is op 
lokaal genezen?

Het veldwerk was etnografisch van aard en werd grotendeels uitgevoerd tussen februari 
2008 en mei 2009 in Chiang Mai in het Noorden van Thailand. Het was hoofdzakelijk 
gericht op vier speciaal geselecteerde lokale genezers in Chiang Mai die ervaring hadden 
met het behandelen van AIDS-patiënten sinds het uitbreken van de HIV/AIDS epidemie in de 
jaren negentig. De drie belangrijkste technieken van dataverzameling waren participerende 
observatie, diepte-interviews en focusgroep discussies. Dertien patiënten van drie van de 
genezers waren bereid te worden geïnterviewd. Daarnaast werden twee-en-twintig andere 
HIV-positieve personen geïnterviewd die geen patiënt waren van een van de lokale genezers.

De genezingspraktijken van de lokale genezers en hun patiënten krijgen betekenis wanneer 
ze worden begrepen binnen het kader dat structuur geeft aan hun lokale wereld – een kader 
dat bestaat uit traditionele medische kennis, lokale kosmologie en lokale moraliteit. Ondanks 
veranderingen in de sociale omgeving bleven deze kernelementen van de lokale wereld 
consistent gehandhaafd, werden ze gereproduceerd en waar nodig aangepast. Ze bevruchten 
bovendien de legitimerende omgeving die de lokale genezers voedt en ondersteunt; 
tegelijkertijd beïnvloeden ze in hoge mate het perspectief van genezers en patiënten op de 
werkzaamheid van genezen.

Toen de lokale gemeenschappen in het Noorden van Thailand te maken kregen met 
de gevolgen van de nieuwe levensbedreigende ziekte AIDS, probeerden de in deze studie 
participerende genezers daarop een antwoord te vinden. Allereerst gingen zij te rade bij de 
lokale formele gezondheidsautoriteiten en de dorpsbewoners. Vervolgens wendden ze zich 
voor het vinden van antwoorden en oplossingen tot hun medische geschriften en de kennis die 
mondeling aan hen door hun voorvaderen was overgeleverd. Ze probeerden de medicijnen 
uit waarvan ze verwachtten dat die mogelijk een heilzame uitwerking zouden hebben en 
ontwikkelden verklaringen van de ziekte. De effectiviteit van hun genezingspraktijken werd 
vastgesteld in de loop van het genezingsproces.
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Dit onderzoek bevestigt dat zowel genezers als patiënten een perspectief hebben op wat 
werkzaam genezen is dat verschilt van het perspectief op werkzaamheid dat gebruikt wordt 
in de biomedische wetenschap. Genezers en patiënten beschouwen de traditionele therapie 
als werkzaam indien de volgende vijf indicatoren vervuld zijn: (1) een patiënt heeft meteen 
een innerlijk gevoel van een positieve uitkomst; (2) er is sprake van het verdwijnen van 
ziektesymptomen; (3) er is een verbetering in het algemene voorkomen van een patiënt; (4) 
een patiënt is opnieuw in staat voedsel te verdragen dat daarvoor zijn ziekte verergerde; en 
(5) een patiënt is in staat dagelijkse activiteiten weer ter hand te nemen. Dit alles kan worden 
bereikt door middel van behandeling van symptomen, normalisatie van het functioneren van 
lichaamsinwendige elementen, uitscheiding van giftige stoffen, het volgen van een juiste 
levensstijl en het afstand nemen van lijden.

De praktijk van de genezers is door de biomedische wetenschappen beïnvloed; 
bijvoorbeeld in de manier waarop genezers over ziektekiemen spreken. De wijze waarop de 
genezers en de patiënten de uitkomst van het genezen evalueren is echter minder gericht op 
het voorkomen van ziektekiemen dan op de kwaliteit van het leven van een patiënt en zijn 
vermogen dagelijkse activiteiten opnieuw ter hand te nemen. De genezers nemen bovendien 
aan dat de werkzaamheid van een therapie meer het resultaat is van een normalisatie van het 
functioneren van de lichaamsinwendige elementen dan van een toename van CD4 cellen. Dit 
is mogelijk omdat de lichaamsinwendige elementen met de lokale ziektetheorie in verband 
kunnen worden gebracht terwijl CD4 cellen moeilijk met deze theorie te verenigen zijn.

Ziekteverklaringen die gebaseerd zijn op de lokale ziektetheorie hebben samen met de 
positieve uitkomst van het genezen een verandering in de hand gewerkt in de betekenis van 
HIV/AIDS van een fatale in een behandelbare ziekte. De betekenissen die de dorpsbewoners 
toeschrijven aan de genezers en aan de inrichting van het genezen maken eveneens deel 
uit van het genezingsproces. Deze veranderingen hebben bovendien geleid tot het oplossen 
van met AIDS samenhangende conflicten in de gemeenschap. De werkzaamheid van lokaal 
genezen hangt derhalve samen met de betekenissen die de patiënten toeschrijven aan hun 
ziekte, aan de genezer, en aan de inrichting van het genezen en ze kan zich zelfs uitbreiden 
tot de sociale sfeer.

De betekenis die toegekend wordt aan de praktijken van de genezers en patiënten is 
onlosmakelijk verbonden met de lokale kosmologie en versterkt de symbolische kracht van 
de medicijnen. Deze kracht komt tot stand door de medicijnen in verband te brengen met 
de bovennatuurlijke macht van heilige wezens en de leraar-genezers die deel uitmaken van 
de lokale kosmologie. Ze kan worden opgeroepen door een genezer die het juiste morele 
gedrag volgt: dat wil zeggen wanneer hij handelt als een medium dat deze genezende kracht 
kanaliseert. In dit onderzoek werd geconstateerd dat alleen personen die met de genezer 
dezelfde lokale wereld gemeen hebben gevoelig zijn voor deze kracht.

Morele elementen zoals medeleven, op geloof gebaseerd vertrouwen, de kracht van deugd 
en verdienste kunnen de werkzaamheid van het lokale genezen verbeteren. Medeleven stelt 
de genezer in staat met verdienste – het resultaat van goede handelingen in de zin van karma 
– te genezen. Vertrouwen in de genezer versterkt het zelfvertrouwen en de bereidheid de 
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genezer te volgen. Het overtuigt de patiënten dat de genezer zijn best zal doen hen te genezen 
en niet zijn diensten aanbiedt in ruil voor geld. De kracht van de deugd – de externe macht 
vanuit de sacrale wereld – kan de patiënt beschermen tegen slechte zaken en kwaadwillende 
machten van kwade geesten, waarvan men aanneemt dat ze ziekte veroorzaken; het verschaft 
ook kracht aan de medicijnen en kan die zelfs vergroten. Verdienste vergroot het vermogen 
van de genezer zijn gezin en patiënten te beschermen en voor hen te zorgen. Verdienste, zo 
wordt verondersteld, zal eveneens het leven verlengen van een patiënt die geconfronteerd 
wordt met een levensbedreigende ziekte.

De werkzaamheid van lokaal genezen kan ook bekeken worden vanuit de hulp die ze biedt 
aan patiënten die de behoefte hebben hun HIV-status geheim te houden voor anderen. Dit 
wordt mogelijk gemaakt doordat de genezers in staat zijn hun behandeling aan de behoeften 
van de patiënt aan te passen. Het wijdverspreide gebruik van mobiele telefoons heeft deze 
flexibiliteit bij het genezen zelfs nog vergroot. Het heeft ook de toegang tot lokaal genezen 
op afstand vergemakkelijkt. Het feit dat traditionele medicijnen bovendien geen duidelijk 
zichtbare en herkenbare fysieke neveneffecten hebben helpt patiënten hun ziekte geheim te 
houden omdat een verandering in lichamelijk voorkomen, zoals vaak veroorzaakt wordt door 
antiretrovirale (ARVs) medicijnen, wantrouwen bij mensen in hun omgeving kan wekken.

Samenvattend stelt dit onderzoek dat de werkzaamheid van lokaal genezen beoordeeld 
wordt in onlosmakelijke samenhang met de lokale ziektetheorie, lokale kosmologie en 
lokale moraliteit. Lokaal genezen heeft het vermogen succesvol te zijn als het op een van 
de volgende manieren wordt uitgevoerd. Allereerst moet het om een stoornis te corrigeren 
methoden gebruiken die gerelateerd zijn aan de oorzaak volgens de lokale ziektetheorie. 
Vervolgens moeten tijdens het hele genezingsproces de genezer en de patiënt zich op de juiste 
wijze gedragen tegenover de heilige elementen in de lokale kosmologie. In de derde plaats 
moet het genezen worden uitgevoerd in overeenstemming met de morele elementen die voor 
verdienste-vol genezen vereist zijn. Ten slotte moet het genezen worden aangepast aan de 
behoeften van de patiënten, die kunnen kiezen uit verschillende vormen van gezondheidszorg 
en die in een zich veranderende maatschappij leven.

Het onderzoek laat zien dat er vanuit het gezichtspunt van de evaluatie van de 
werkzaamheid van lokaal genezen een kloof bestaat tussen wat geconstrueerd wordt in de 
gebruikelijke biomedische klinische experimenten en wat verwacht wordt van een klinische 
studie die adekwaat is in de ogen van de lokale genezers. Deze kloof is het gevolg van het 
reductionistische karakter van klinische experimenten, dat in strijd is met de aard van lokaal 
genezen, met de ongelijke machtsrelatie tussen biomedisch personeel en lokale genezers 
en met de uiteindelijke bedoelingen van het onderzoek, dat in het geval van een klinisch 
experiment gericht is op het vinden van effectieve behandelingen die van de identiteit van de 
genezer en zijn bijzondere genezingspraktijk gescheiden kunnen worden en dus onafhankelijk 
gereproduceerd en verhandeld kunnen worden, een resultaat dat op gespannen voet staat met 
de waarden van de lokale genezers.

Voordat een adequaat klinisch onderzoek naar de werkzaamheid van lokaal genezen kan 
worden uitgevoerd, is allereerst een explorerende studie nodig om de lokale ziektetheorie 
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met betrekking tot deze te onderzoeken ziekte te verduidelijken en te verifiëren. De evaluatie 
moet inhouden: (1) een evaluatie van het gehele traditionele zorgpakket en niet alleen van 
de gebruikte medicijnen; (2) een evaluatie van het ziektestadium en het resultaat van het 
genezen bij iedere patiënt aan de hand van een reeks indicatoren die betrekking hebben op 
zintuiglijke, emotionele en instrumentele processen, maar ook aan de hand van indicatoren 
die afkomstig zijn van metingen met medische instrumenten; en (3) een evaluatie van de 
culturele achtergrond van patiënten en de betekenis die de patiënten geven aan hun levens en 
de verschillende elementen van het genezingsproces. Tot slot is het belangrijk te benadrukken 
dat de deelname van lokale genezers in een dergelijke systematische studie even essentieel is 
als de zorgvuldige selectie van biomedische indicatoren en analyse van het ziektestadium. Het 
onderzoek zou dus idealiter in de praktijk van de locale genezer moeten worden uitgevoerd.


