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i Inleiding 

Dit boek gaat vooral over de ontwikkeling van de alternatieve genees
kunde in ons land, die in de eerste helft van de jaren zeventig een 
aanvang nam. Behalve aan kwakzalverij en alternatieve geneeskunde 
wordt ook aandacht besteed aan een andere vorm van medisch dwa
len: de zogenaamde modeziekten. 

D O E L S T E L L I N G VAN H E T O N D E R Z O E K 

Allereerst zal getracht worden de etymologie en betekenis van het 
begrip 'kwakzalver' vast te stellen. Tevens wordt bezien wat onder 
'alternatieve geneeswijzen' en een aantal veelgebruikte synoniemen 
verstaan moet worden. 

De alternatieve geneeskunde is niet uit de lucht komen vallen. Wat 
ging er vooraf aan de opbloei van de alternatieve geneeskunde? Een 
beknopte beschrijving van de geschiedenis van de kwakzalverij en van 
de alternatieve geneeskunde is onmisbaar als inleiding op overige 
behandelde vragen. 

Geklaag over de almaar toenemende kwakzalverij is van alle tijden, 
vooral onder medici. Kan de ontwikkelingvan de alternatieve sector 
met cijfers worden aangetoond? Welke kenmerken vertonen de ge
bruikers en wat zijn hun motieven? 

De medische beroepsgroep wordt vanouds gekenmerkt door een 
vrij sterke interne discipline. Hoe reageerden de medische tucht
rechtspraak en de medisch-wetenschappelijke beroepsverenigingen 
in dit licht op het feit dat vanaf 1973 ook artsen op niet eerder ver
toonde schaal onorthodoxe geneeswijzen gingen toepassen? 

Vroeger plachten alternatieve genezers en/of kwakzalvers zich te 
beroepen op beroemde leermeesters, hogere inzichten of bijzondere 
ervaring op bepaald gebied. Thans moet het nut van behandelmetho
den wetenschappelijk worden aangetoond. Is wetenschappelijk on
derzoek van alternatieve geneeswijzen zinvol en/of gewenst? Wat is 
de opbrengst geweest van onderzoek naar de werkzaamheid van al-
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ternatieve geneeswijzen in de voortplantingsgeneeskunde? En wat 
was het resultaat van het wetenschappelijk onderzoek van alternatieve 
geneeswijzen in ons land? 

Modeziekten bestonden reeds in de achttiende eeuw, maar lijken 
recent in frequentie en prevalentie toe te nemen. Wat zijn modeziek
ten, hoe ontstaan ze en welke doen zich thans voor in ons land? Als 
casestudy wordt de zogenaamde bekkeninstabiliteit geanalyseerd en 
bezien wordt of hierbij de kenmerken (de 'nosologie') van de mode-
ziekte kunnen worden teruggevonden. En is er eigenlijk wel veel ver
schil tussen de regulier en maatschappelijk geaccepteerde modeziek
ten en de pseudo-diagnosen, die de alternatieve genezer soms stelt? 

OPZET 

Voor het vinden van antwoorden op de hierboven gestelde vragen, 
is voor de volgende indeling gekozen: 

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de terminologie van de 
begrippen kwakzalverij en alternatieve geneeskunde, mede aan de 
hand van recente rechterlijke uitspraken hierover. Tevens worden 
enkele populaire synoniemen kort besproken. 

Het derde hoofdstuk geeft een korte geschiedenis van de kwakzalve
rij in ons land vanaf de Middeleeuwen tot heden. De oude en nogal 
globale geschiedschrijvingen van Drooglever Fortuyn en Van Andel 
uit de jaren veertig van de vorige eeuw worden aangevuld met sinds
dien verschenen literatuur over dit onderwerp. Deze literatuur omvat 
onder meer publicaties over de receptie van de homeopathie en de 
magnetische geneeswijze in ons land, alsmede capita selecta die in de 
jaren negentig verschenen vanuit de volkskundig georiënteerde pro
jectgroep Magie en Geneeskunde. Het hoofdstuk eindigt met een 
beknopte beschrijving van de ontwikkelingvan de alternatieve genees
kunde, in de laatste dertig jaar, gebaseerd op de Kroniek van eigen 
hand, die wordt gegeven in het Addendum. 

In het vierde hoofdstuk wordt eerst vastgesteld wat er over de motie
ven van gebruikers van alternatieve geneeswijzen bekend is en wat 
hun persoonskenmerken zijn. Daarna wordt ingegaan op de vraag of 
de ontwikkeling van de alternatieve sector met objectieve getallen 
kan worden aangetoond. Er zal allereerst een numeriek en chronolo
gisch overzicht worden gegeven van de omvang van de alternatieve 
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geneeskunde, met aantallen en kenmerken van beoefenaren, terwijl 
ook een schatting wordt gemaakt van de ermee gepaard gaande kos
ten. En er wordt besproken of er bij de algemeen gepercipieerde 
groei van de alternatieve sector wellicht sprake is van een overschat
ting van het fenomeen. Tevens wordt bezien of een vergelijking met 
het buitenland mogelijk is. 

In hoofdstuk 5 volgt een beschouwing over het medisch tuchtrecht 
als representant van de medische professie. Een artikel uit 2001 
wordt voorzien van een vervolg met recente ontwikkelingen. Ook is 
nagegaan hoe de beroepsgroep zelf, bijvoorbeeld de erkende 
medisch-wetenschappelijke verenigingen, omgaat met alternatieve 
collega's in eigen kring. 

In hoofdstuk 6 wordt vervolgens de vraag gesteld of wetenschappe
lijk onderzoek van alternatieve geneeswijzen geïndiceerd is of juist 
alleen maar voor verwarring zorgt. De argumenten van prominente 
voorstanders van dit soort onderzoek uit Nederland (rapport-Mun-
tendam io8o;Knipschild 1993; rapport Gezondheidsraad Alternatie
ve Behandelwijzen en Wetenschappelijk Onderzoek 1994) en tegen
standers worden besproken en methodologische bezwaren tegen dit 
type onderzoek worden uiteengezet. Wat heeft bijvoorbeeld het ef-
fectiviteitsonderzoekvan de toepassing van alternatieve behandelwij
zen bij onvruchtbaarheid opgeleverd? En is het in ons land verrichte 
effectiviteitsonderzoek op het gebied van alternatieve geneeskunde 
zinvol geweest? 

In hoofdstuk 7 wordt aandacht geschonken aan 'modeziekten', in 
het Engels fashionable diseases geheten, zoals die zich periodiek aandie
nen en die binnen de reguliere geneeskunde vaak een zekere, zij het 
meestal tijdelijke, erkenning krijgen. Aan de hand van literatuuron
derzoek zal getracht worden inzicht te krijgen in de oorzaken van 
deze epidemieën. Het hoofdstuk geeft ook een overzicht van de ac
tuele in Nederland voorkomende modeziekten. Er worden aanbeve
lingen voor preventie gedaan. 

Directe aanleiding voor deze poging een nosologie van modeziek
ten (substraatloze aandoeningen) te schrijven vormde het verschijnsel 
van de zogenaamde bekkeninstabiliteit door zwangerschap, een kwaal 
die in de jaren negentig van de vorige eeuw in ons land epidemische 
vormen aannam. Verder wordt beschreven in hoeverre modeziekten 
afwijken van - of overeenkomen met - de door alternatieve genezers 
gestelde (pseudo-)diagnosen. 

9 



Hoofdstuk 8 bevat een algemene discussie, waarin de hierboven 
gestelde vragen worden beantwoord, gevolgd door een Nederlandse 
en een Engelse samenvatting. 

Het addendum bevat een uitgebreide kroniek van kwakzalverij en 
alternatieve geneeskunde van 1973 tot en met 2002 en geeft een sa
menvattingper categorie. Op dit addendum is de beschrijving van de 
laatste 30 jaar uit hoofdstuk 3 gebaseerd en het geeft in zijn veelkleu
righeid en heterogeniteit een beeld van de sector dat in een globalere 
beschrijving onherroepelijk verloren gaat. 
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