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2 Over de definities van kwakzalverij, alternatieve 
geneeskunde en enkele veelgebruikte synoniemen 

KWAKZALVERIJ 

De etymologie van het woord 'kwakzalver' staat niet geheel vast. 
Veelal wordt aangenomen, dat het duidt op iemand die de goedge
lovige zalf aansmeert en die op vrij nonchalante wijze aanbrengt. 
De term is oud, want 'kwakzalver' is een Middelnederlands woord 
(quacksalver/quacksaluer), samengesteld uit 'kwak' (quack) en 'zalven' 
(salven). Het woordenboek van Nicoline van der Sijs dateert het tus
sen 1390 en 1460.1 Het Woordenboek der Nederlandse Taal zegt 
hetzelfde en geeft als omschrijving van kwakzalver: 'iemand die nut
teloze hulpmiddelen toepast ter genezing van de een of andere ziekte 
of middelen beweert te kennen tegen alle mogelijke ziekten, of wel 
iemand die zulke middelen, inzonderheid met veel ophef, te koop 
biedt'2. 

Een scribent in het Maandblad tegen de Kwakzalverij uit 1950 kwam 
na raadpleging van enkele etymologische woordenboeken tot de con
clusie dat eerst het woord 'kwakzalf' zou hebben bestaan, samenge
steld uit het voor zich sprekende 'zalf' en 'kwak'. Het begrip 'kwak' 
zou volgens hem mogelijk verwantschap hebben met 'kwakken' of 
'kwakkelen', dat zowel naar knoeien als naar zwakheid zou kunnen 
verwijzen.3 Het Middelnederlands Woordenboek van E. Verwijs en 
J. Verdam zegt dat het niet helemaal duidelijk is wat 'kwak' betekende 
en dat het woord 'kwakzalf' ('huismiddeltje') niet altijd een ongunsti
ge betekenis had.4 

Tussen 1560 en 1590 verschijnt ook het synoniem 'lapsalver' ten 
tonele, dat door etymologen wordt verklaard vanuit het werkwoord 
'lappen', zoals bijvoorbeeld schoenen worden gelapt oftewel opge
knapt. Het Engels kent het woord 'quack', een ontlening aan het 
Nederlands, de Fransen spreken van 'charlatan' en de Duitsers van 
'Kurpfuscher' of ook wel 'Quacksalber'. Hoewel het woord nu een 
ongunstige klank heeft en volgens sommigen zelfs een scheldwoord 
zou zijn, is dit zeker niet altijd zo geweest. Met name in vroeger eeu
wen, toen geneeskundige hulp voor het grootste deel van de bevol-
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king onbetaalbaar en onbereikbaar was, zag men de komst van een 
reizende kwakzalver soms met verlangen tegemoet. Zo kennen wij 
een zestiende-eeuws toneelspel Tafelspel van Meester Kackadoris ende 
een doof wijf met eyeren en Bredero's Klucht van den Hoogduytsche 
Quacksalver, waarin de kwakzalvers er niet slecht op staan.5 

Een constante in de hedendaagse beeldvorming van de kwakzalver 
is wel, dat de werking van zijn middelen hoogst twijfelachtig is. Nog
maals, kwade trouw hoeft hier zeker niet altijd in het spel te zijn. Als 
men dit element als eis stelt alvorens van kwakzalverij te durven spre
ken, zoals nog recent door het Amsterdams gerechtshof gebeurde,6 

dan dreigt dit eeuwenoude en internationaal aanvaarde begrip erg 
onduidelijk te worden en op semantische wijze min of meer wegge-
definiëerd te kunnen worden. Deze uitspraak komt later in dit hoofd
stuk onder 'Recente jurisprudentie (2000)' nog uitgebreid ter sprake. 
In een gezaghebbend Engels boek over de geschiedenis van de ge
neeskunde uit 1954 wordt in het aan de kwakzalverij gewijde hoofd
stuk ook al vastgesteld hoe moeilijk het begrip te definiëren is.7 

Scherpe afbakening van de gewone geneeskunde is moeilijk, want 
ook medici beloven wel eens meer dan ze kunnen waarmaken en niet 
al hun methoden zijn bewezen effectief. De schrijver beklemtoont in 
zijn definitie de kwade trouw van de kwakzalver tegenover de edel
moedigheid van de arts, hoewel ook deze niet geheel onverschillig 
staat tegenover zijn inkomen. Later stelt de auteur echter, bij het 
bespreken van de activiteiten van de in de achttiende eeuw in Londen 
actieve Groningse kwakzalver Abraham, dat 'the distinguishing mark 
of the quack is, that he says that he knows what otber doctors do not 
know and can do what other doctors cannot do'.8 

De Groot stelde in zijn advies bij het rapport van de Commissie 
Alternatieve Geneeswijzen niet ten onrechte het volgende: 'Door hun 
pragmatische instelling zijn medici - en dit geldt a fortiori voor "al
ternatieve genezers" - meestal niet zulke scherpslijpers wat hun taal
gebruik betreft, en hetzelfde geldt, op een andere wijze, voor politici. 
Daarom lijkt het nuttig erop te wijzen, dat voor een goede analyse en 
oplossing van het AG-probleem logisch doordachte, goed gedefinieer
de basisbegrippen en heldere, consequente taal onontbeerlijk zijn en 
dat hulp van praktisch gerichte deskundigen uit andere sectoren wel
licht van nut kan zijn.'9 Wij zullen deze woorden ter harte nemen en 
trachten tot een heldere begripsafbakening te komen. 
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DE DEFINITIE VOLGENS DE COMMISSIE ALTERNATIEVE 

GENEESWIJZEN ( l o 8 l ) 

De benadering die de Commissie Alternatieve Geneeswijzen in Ne
derland10 (CAG, veelal genoemd naar haar voorzitter Muntendam) in 
1981 koos, is illustratief voor de problemen die aanhangers van alter
natieve geneeswijzen of zij die daar neutraal tegenover staan thans 
hebben met de definitie van het begrip kwakzalverij. Men stelde dat 
iemand in meerdere mate als kwakzalver moet worden gezien, naar
mate hij in mindere mate aan een aantal criteria voldoet. De commis
sie onderscheidde maar liefst zeven criteria: 

1 De goede trouw, zoals deze naar voren komt in persoonlijke hou
ding, optreden en werkwijze; de gezindheid die daaruit blijkt en de 
persoonlijke integriteit. 

2 De bereidheid die blijkt om tot contact en samenwerking met an
deren te geraken, niet alleen met vertegenwoordigers van andere 
alternatieve geneeswijzen, maar ook met die van de reguliere ge
neeskunde; daarmee samenhangend de bereidheid om een zekere 
verantwoording af te leggen en open te staan voor kritiek. 

3 De openheid van het sociale netwerk, waarvan de genezer en zijn 
cliëntenkring deel uitmaken. 

4 De mate waarin de genezer is opgeleid voor zijn taak, zich kennis 
van zaken op zijn gebied heeft eigen gemaakt, zich wil doen na
scholen en, samenhangend hiermee, de mate waarin hij bereidheid 
toont in de organisatie van (verwante) genezers te worden opgeno
men en zich te houden aan bepaalde, door die organisatie te stellen 
regels. 

5 De bereidheid om zich, op welke wijze dan ook, zoveel mogelijk 
op de hoogte te stellen van ontwikkelingen in de reguliere genees
kunde. 

6 De mate waarin hij zijn werkwijze en methoden wil expliciteren, 
eventueel ten overstaan van anderen, en de bereidheid om zijn 
werkwijze en methoden te laten toetsen en vervolgens rekening te 
houden met de resultaten dezer toetsing, met andere woorden de 
bereidheid om kwaliteitsbewaking en -bevordering ten aanzien van 
eigen activiteiten toe te staan. 

7 De mate waarin hij een constructieve bijdrage wil leveren aan het 
gehele systeem van de gezondheidszorg in Nederland, een systeem 

•3 



dat alle geneeskunde en geneeswijzen omvat en waarbinnen com
municatie en coöperatie tussen alle participanten dient te worden 
bevorderd. 

Deze benadering is heilloos, want een definitie van kwakzalverij dient 
de mogelijkheid in zich te hebben dit fenomeen ook metterdaad aan 
te kunnen wijzen. Een malafide, winstbeluste instelling zal men bij de 
kwakzalver weliswaar soms (of vaak) vermoeden, maar bewijzen val
len hier zeer moeilijk te leveren. 

DE DEFINITIE VAN BAKKER ( i 9 6 0 ) 

Een aanzienlijk betere definitie gaf Bakker" al in zijn studie uit 1969: 
'Elk zelfstandig beroepsmatig handelen c.q. het verlenen van raad of 
bijstand al of niet met het oogmerk verbetering te brengen in de ge
zondheidstoestand van levende wezens, dat niet gefundeerd is op 
voldoende kennis - overeenkomstig voor die tijd algemeen aanvaarde 
normen - van de diagnose ziek en de daarbij behorende therapie.' 

Dit is naar onze mening al een veel praktischer en hanteerbaarder 
definitie, waarbij de bedoelingen en motieven van de kwakzalver te
recht buiten beschouwing blijven. Een nadere onderverdeling, die 
ook door Bakker is voorgesteld, is die tussen kwakzalverij in engere 
zin, dat wil zeggen toegepast door onbevoegden, en de zogenaamde 
medische kwakzalverij: het toepassen van nutteloze behandelmetho
den door artsen. Deze toevoeging maakt duidelijk dat het bezit van 
de artsenbul iemand niet automatisch vrijwaart van beschuldiging van 
kwakzalverij. Ook hier ging het eerdergenoemde gerechtshof in de 
fout: de gewraakte medicus mocht onder andere geen kwakzalver 
genoemd worden omdat hij niet 'onbevoegd' was. Op dat moment 
was het begrip 'onbevoegd' al uit de wetgeving verdwenen, terwijl er 
natuurlijk altijd artsen zijn geweest die zich aan kwakzalverij schuldig 
maakten. Hector Treub betoogde reeds in 1905 dat de 'geneesheer
kwakzalvers' de ergsten waren: zij zouden immers beter moeten 
weten.12 Ook constateerde hij goedkeurend dat ook de Franse Dic-
tionnaire de médecine, de chirurgie et cetera van Littré uit 1893 de 
mogelijkheid om 'bevoegde geneeskundigen' als kwakzalvers te be
titelen nadrukkelijk openliet. 

De artsenorganisatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschap-
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pij tot Bevordering der Geneeskunst) pleitte in haar commentaar op 
het CAG-rapport ook voor een definitie van kwakzalverij waarbij de 
intentie van de bedrijvers buiten de definitie blijft.13 

Nadat het begrip zo'n 25 jaar geleden buiten de Vereniging tegen 
de Kwakzalverij (VtdK) in onbruik was geraakt, kan vastgesteld wor
den dat sinds 2002 de term 'kwakzalver', na enkele excessen binnen 
de alternatieve geneeskunde, weer vrijmoediger en vaker wordt ge
bruikt.14 Zo noemde de hoofdredacteur van het altijd gematigde Me
disch Contact de activiteiten van een recidiverende arts-acupuncturist 
'dure en gevaarlijke kwakzalverij'.'5 De Amsterdamse hoogleraar bio
chemie Piet Borst, voormalig directeur van het Nederlands Kanker 
Instituut, noemde een bekende Haagse Moerman-arts zonder aarze
ling een kwakzalver.'6 In het icz-rapport over de affaire-Millecam 
valt de term kwakzalverij ook en in interviews over die zaak hanteerde 
inspecteur-generaal Kingma van de Inspectie voor de Gezondheids
zorg (IGZ) de term herhaaldelijk.'7'l8 Kingma deelde de kwakzalverij 
in 'goedaardige' en 'kwaadaardige' vormen in, daarmee implicerend 
dat kwade trouw niet altijd in het spel hoeft te zijn.'9 

RECENTE JURISPRUDENTIE (2OO0) 

De meest recente jurisprudentie is te vinden in het kort geding van 
Houtsmuller versus de VtdK, waarbij de rechtbank zich aansluit bij 
het hierboven bepleite spraakgebruik van medici en als omschrijving 
gebruikte: 'In de wandeling wordt in de medische wereld een behan
deling, waarvan in geen enkel opzicht is bewezen dat zij de beweerde 
werking heeft, betiteld als kwakzalverij.' 

In die zaak had de VtdK zich aanvankelijk kortheidshalve bediend 
van de volgende definitie: 'Kwakzalverij is het toepassen van een be
handelwijze of onderzoeksmethode waarvan het nut niet wetenschap
pelijk is bewezen; of de behandelaar erin gelooft of niet doet niet ter 
zake.' Kwakzalverij is aldus gedefinieerd een afkeurende en negatieve 
term, die echter niet noodzakelijk malafiditeit impliceert of beledi
gend is dan wel door de VtdK als beledigend bedoeld wordt. De 
VtdK beriep zich niet alleen op het KNMG-standpunt, maar ook op de 
methodoloog Mellenbergh,20 die als kritiek op het CAG-rapport stel
de: 'Door deze stellingname ontkent de commissie dat er een wezen-
lijkverschil is tussen geneeskunde en kwakzalverij; het verschil wordt 
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alleen bepaald door iemands intenties, goede trouw en bonafiditeit. 
De commissie moet dit ook wel doen omdat zij geen onderscheid 
maakt tussen wetenschap en pseudo-wetenschap; de definitie van 
Bakker [proefschrift 1969] is juist gebaseerd op dit onderscheid.' Eer
der dan Mellenbergh had Van Dam reeds scherpe kritiek uitgeoefend 
op de wetenschapsopvattingen van de CAG.21 

In het hoger beroep benadrukte de VtdK opnieuw dat bij de beant
woording van de vraag of iemand als kwakzalver moet worden aange
merkt, diens intentie buiten beschouwing moet worden gelaten. In 
zijn memorie van antwoord stelde Douma, raadsman van de VtdK, 
dat de cruciale kenmerken van kwakzalverij zijn: het doen van te 
mooie beloften en het maken van veel ophef. Douma sloot zich hier 
aan bij de definitie uit het Van Dale's Groot Woordenboek der Neder
landse Taal (1916, pagina 681): een kwakzalver is 'iemand, die nuttelo
ze middelen toepast ter genezing van één of andere ziekte of midde
len beweert te kennen tegen alle mogelijke ziekten ofwel iemand, die 
zulke middelen inzonderheid met veel ophef, te koop biedt'. 

Uiteindelijk kwam de VtdK met het voorstel om het begrip kwak
zalverij te ontleden in componenten. Bij een dergelijke denotatieve 
definitie22 wordt een woord verklaard door dingen of klassen op te 
noemen waarop het woord toepasselijk is. 

Op grond van de literatuur (Mellenbergh, 1982; Barret, 1999; 
KNMG Gedragsregels voor artsen) werd kwakzalverij als volgt in ele
menten onderscheiden. 

Kwakzalverij is elk beroepsmatig handelen c.q. het verlenen van 
raad of bijstand in relatie tot de gezondheidstoestand van mens of 
dier: 

- dat niet gefundeerd is op toetsbare en voor die tijd logische dan 
wel empirisch houdbare hypothesen en theorieën;23 

- dat actief onder het publiek wordt verspreid;24 

- zonder dat toetsing binnen de beroepsgroep op effectiviteit en 
veiligheid heeft plaatsgevonden; 

- dat zonder overleg met medebehandelaars wordt toegepast. 

In het hoger beroep baseerde het gerechtshof zich expressis verbis op 
de laatste editie van het woordenboek van Van Dale, waarin oplich
ting en onbevoegdheid als essentiële kenmerken van de kwakzalver 
worden genoemd.25 Gelukkig heeft een uitspraak in een kort geding 
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slechts een beperkte invloed op de jurisprudentie, want veel medici 
zouden de term niet graag willen missen. Open vraag blijft wie, de 
medische beroepsgroep of de rechter, in dit soort problematiek het 
meeste gezag moet worden toegekend. 

ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN E N / O F BEHANDELWIJZEN 

De Gezondheidsraadcommissie Alternatieve Behandelwijzen & We
tenschappelijk Onderzoek26

 (AB&WO) sloot zich in haar begripsbepa
ling van alternatieve geneeskunde aan bij het rapport van de Com
missie Alternatieve Geneeswijzen Muntendam. Aangetekend moet 
worden dat de commissie niet over 'alternatieve geneeswijzen' wilde 
spreken, want 'of bedoelde methoden tot "genezing" leiden moet 
immers worden onderzocht.' Derhalve werd gekozen voor de aandui
ding 'alternatieve behandelwijzen'. Hoewel die aanduiding strikt geno
men correct is en ook door de VtdK vaak is gebruikt, wordt, gezien 
de grote mate van inburgering in het taalgebruik, in dit proefschrift 
gesproken van 'alternatieve geneeswijzen' waar 'alternatieve behan
delmethoden' bedoeld wordt. Het medisch-politiek meer correcte 
begrip 'behandelwijzen' heeft in het gewone spraakgebruik immers 
nooit ingang gevonden en is in feite te gekunsteld. 

De commissie AB&WO stelde dat een volledig onderscheid tussen 
'regulier' en 'alternatief' niet te maken is; slechts de uitersten zouden 
duidelijk zijn. Bovendien was de commissie van mening dat de aan
duiding 'complementair' of 'additief' doel en karakter van bepaalde 
alternatieve behandelmethoden beter weergeeft. Gezien de zeer ver
schillende betekenissen die in verschillende kringen aan de begrippen 
'holistisch' en 'integraal' worden toegekend, heeft de commissie deze 
epitheta terecht niet willen gebruiken. 

Onder 'alternatieve behandelwijzen' verstaat de commissie alle 
behandelwijzen die in Nederland (beroepshalve) worden beoefend 
buiten de reguliere geneeskunde. Onder 'reguliere geneeskunde' 
verstaat de commissie de geneeskunde die is gebaseerd op de huidige, 
voornamelijk natuurwetenschappelijk georiënteerde, westerse me
dische wetenschap. In Nederland wordt uitsluitend reguliere genees
kunde aan medische studenten onderwezen en zij dienen deze te 
beheersen om het artsdiploma te behalen. 

De Gezondheidsraadcommissie AB&WO hanteerde dus, net als in 
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het gangbare taalgebruik, een 'negatieve' definitie voor alternatieve 
behandelwijzen: alternatiefis gelijk aan niet-regulier. De beoefenaren 
van de verschillende alternatieve behandelwijzen gebruiken zelf ook 
wel positieve definities om hun kunde te omschrijven. Gezien het 
brede scala van alternatieve behandelwijzen, die zich stuk voor stuk 
op andere grondslagen baseren, is het niet doenlijk een allesomvat
tende positieve definitie van alternatieve behandelwijzen te geven. 
Het Gezondheidsraadrapport AB&WO citeerde uit een brochure27 van 
de Artsenfederatie Alternatieve/Additieve Geneeskunde (AAG) enkele 
gemeenschappelijke kenmerken, die overigens niet exclusief tot het 
terrein van de alternatieve behandelwijzen behoren: 

- 'de patiënt wordt in een breder perspectief bekeken dan in de re
guliere geneeskunde; 

- ziekte wordt niet als een functiestoring van een orgaan of orgaan
systeem, maar als een verstoord evenwicht gezien; 

- ter behandeling worden bij voorkeur andere gezondheidsbevorde
rende methoden aangewend.' 

De commissie voegde hier enkele volgens haar relevante aspecten aan 
toe: 

A Men poogt het 'verstoorde evenwicht' te herstellen door stimule
ring van het 'zelfhelend vermogen' (of 'de eigen geneeskracht') van 
de patiënt; dit kan geschieden door middel van een gezondheids
bevorderende leefwijze (diëten), maar ook met behulp van speciale 
stimuli (naaldsteken, geneesmiddelen, manipulaties). 

B Alternatieve beroepsbeoefenaren onderzoeken en behandelen over 
het algemeen niet alleen het fysiek-ruimtelijke, objectieve lichaam, 
maar benaderen naast het lichaam ook het 'lijf' (de subjectieve be
leving van het lichaam) en de 'lichamelijkheid' (het geheel van 
lichaam en lijf): zij spreken ook de 'bewoner van het lichaam' aan 
en de benadering van de alternatieve beroepsbeoefenaren vraagt 
over het algemeen een actieve instelling en participatie van de pa
tiënt. 
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ENKELE M O D E R N E S Y N O N I E M E N VAN H E T BEGRIP A L T E R N A T I E F 

Volgens Van Dale (1984) gaat het bij een alternatief om een stel van 
twee mogelijkheden waaruit een keuze gedaan moet worden. Iemand 
voor een alternatief stellen betekent hem dwingen tot een keuze uit 
twee dingen. In een discussie in Onze Taal over de term alternatief 
werd de vraag gesteld of er ook meer dan twee alternatieven kunnen 
zijn.28 De Van Dale lijkt dit uit te sluiten, maar volgens een brief
schrijver is de definitie van de Van Dale inmiddels achterhaald en 
terug te voeren op een nog niet aangepaste omschrijving uit de Van 
Dale uit 1874, die in het hedendaagse taalgebruik niet meer geldt. Als 
iemand overweegt om met de auto naar de stad te gaan, maar er rijdt 
ook een bus en hij beschikt ook nog over een fiets, dan heeft hij 
meerdere alternatieven. Zelfs in deze verruimde opvatting van de 
term alternatief blijft er sprake van een keuze uit elkaar uitsluitende 
mogelijkheden: men kiest uiteindelijk één der alternatieven. 

De alternatieve geneeskunde is voor sommige aanhangers nog 
altijd een echt alternatief in die zin dat men kiest voor macrobiotiek 
of iatrosofie en de gewone geneeskunde volledig afwijst. Zo deed 
Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, dat ook: alle regu
liere therapie, door hem laatdunkend allopathie genoemd, was ten 
strengste verboden: de homeopathie was een alternatief en kon vol
staan. Reeds in de tijd van Hahnemann ging dit sommige volgelingen 
te ver en zij pasten ook elementen uit de reguliere geneeskunde toe. 
Anno 2003 zijn er nog maar weinig stromingen in de alternatieve 
geneeskunde - wij noemden er hierboven twee - die de reguliere 
geneeskunde volledig afwijzen. Men prijst veelal de prestaties ervan 
en noemt de eigen geneeswijze dus liever niet meer alternatief, maar 
is andere termen gaan gebruiken. 

Een van de eerste termen die werd gebruikt als synoniem c.q. eufe
misme voor alternatief was het begrip 'additief', dat tegenwoordig 
niet vaak meer wordt gebruikt. Men beklemtoont daarmee dat de 
alternatieve geneeswijze iets toevoegt zonder de reguliere geneeskun
de af te wijzen. Zo heet de overkoepelende artsenorganisatie van be
roepsverenigingen van alternatieve artsen tegenwoordig Artsenfede
ratie Alternatieve/Additieve Geneeskunde, AAG. 

Ook de term 'holistisch', afkomstig uit de filosofie, wordt voor 
hetzelfde doel gebruikt. Het holisme werd gedefinieerd door de 
Zuid-Afrikaanse staatsman en filosoof J.C. Smuts. Hij meende dat er 
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aan het organisme als geheel meer kwaliteiten moeten worden toege
kend dan uit een opsomming van de onderdelen zou kunnen worden 
verwacht.29 Zo moeten levensverschijnselen uit de levende natuur 
anders verklaard worden dan in de levenloze natuur. Het holisme, dat 
verwant is aan het vitalisme en de Ganzheitspsychologie, staat ook 
wel tegenover het reductionisme, waarvan de alternatieven de regu
liere geneeskunde vaak beschuldigen. In Van Dijks Geneeswijzen in 
Nederland uit 1993, treffen we onder meer het Holistisch Verbond en 
de Overkoepeling van Opleidingen voor de Holistische Geneeswijzen 
(gevestigd in Meppel) aan. 

Geliefd is ook de term 'integraal', oorspronkelijk een begrip dat 
ook werd gebruikt in de reguliere geneeskunde. Men bedoelt hier
mee dat naast de somatische ook psychologische en sociale factoren 
in aanmerking moeten worden genomen. Letterlijk betekent de term 
volgens Van Dale 'op zichzelf bestaand' of 'een geheel uitmakend' of 
ook wel 'volledig'. In de jaren zeventig gaf uitgeverij Ankh-Hermes 
het alternatief-geneeskundige tijdschrift Integraal uit. Het Neder
landse meer wetenschappelijk bedoelde alternatieve tijdschrift heet 
Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde. 

Verwant aan 'integraal' is het begrip 'geïntegreerd', in het Engels 
'integrated' of ook wel 'integrative', waarbij de laatste term meer in 
de vs wordt gebruikt en de eerste meer in Engeland. In het British 
Medical Journal van 20 januari 2001 werd deze vorm van geneeskunde 
gedefinieerd als 'het beoefenen van een geneeskunde, die selectief 
elementen uit de complementaire en alternatieve geneeskunde incor
poreert in een alomvattende behandelstrategie gebaseerd op solide 
orthodoxe methoden van diagnostiek en therapie'.30 Zo kende ons 
land van i990tot 1995 het Centrum voor Geïntegreerde Geneeskun
de in Winterswijk. 

Het begrip 'complementair' is thans wel het meest gebruikte syno
niem. Het woord betekent letterlijk aanvullend of meewerkend. 
Complementaire goederen zijn goederen die slechts tezamen een 
behoefte kunnen bevredigen. Een complement is een gedeelte dat 
nog ontbreekt om iets volledig te maken. In de Angelsaksische litera
tuur is de afkorting CAM momenteel dominant: 'Complementary and 
Alternative Medicine'. Ook de WHO hanteert deze term.31 

Niet ongenoemd mag blijven de term 'biologisch' waar alternatief 
bedoeld wordt. Biologie is de wetenschap van de levende natuur, 
maar de term werd bijvoorbeeld in de landbouw al vroeg gebruikt om 
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een stroming aan te duiden die geen gebruik maakte van chemische 
middelen en/of kunstmest. De verenigingen van homeopathische 
tandartsen en tandarts-acupuncturisten fuseerden in 1991 tot de Ne
derlandse Vereniging tot bevordering van de Biologische Tandheel
kunde (NVBT). 

De term 'natuurlijke' geneeskunst werd in de jaren zestig vooral 
gebruikt door paranormale genezers en wordt tegenwoordig niet 
vaak meer gehoord. Toch bestaat er nog een koepel van verschillende 
verenigingen van niet-artsen/alternatieven, onder de naam Alliantie 
van Natuurlijke Geneeswijzen. 

Ten slotte worden alternatieve geneeswijzen ook wel aangeduid als 
'onorthodoxe geneeskunde', een vrij neutrale omschrijving die vooral 
impliceert dat de geboden geneeswijzen niet tot de orthodoxe (= re
guliere) geneeskunde behoren. 

CONCLUSIE 

Uit deze semantische verhandeling over kwakzalverij en alternatieve 
geneeswijzen kan mijns inziens de volgende conclusie worden getrok
ken: beide begrippen overlappen elkaar vrijwel volledig en de keuze 
voor de ene of de andere term wordt vooral bepaald door de mening 
over de waarde van de aangeboden hulp. Gelooft men erin, dan heet 
het alternatieve geneeskunde, verwerpt men het dan is de term kwak
zalverij onvermijdelijk en onontbeerlijk. 

In dit boek wordt gesproken van 'kwakzalverij' als er sprake is van 
hulpverlening met kenmerken uit de eerder gegeven denotatieve op
somming: a) beroepsmatig handelen, b) niet wetenschappelijk gefun
deerd, c) actieve verspreiding onder het publiek, d) geen toetsing 
binnen de medische beroepsgroep, en e) zonder overleg met andere 
behandelaars. Nadrukkelijk ontbreekt in die opsomming een uit
spraak over de intentie van de behandelaar. Deze is irrelevant voor 
het effect op de patiënt en is bovendien vrijwel nimmer te achterha
len. Gezien de twee essentiële elementen uit deze definitie, namelijk 
b) toetsbare en logische dan wel empirisch houdbare hypothesen en 
theorieën, en d) het ontbreken van toetsing binnen de beroepsgroep 
op effectiviteit en veiligheid, lijkt het ultieme oordeel of iets wel of 
niet kwakzalverij is eerder voorbehouden aan de medische beroeps
groep dan aan de rechter. 
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Onder 'alternatieve genezers' worden in dit boek ook nadrukkelijk 
de alternatieve artsen inbegrepen, zoals de homeopathisch arts, de 
arts-acupuncturist en anderen. Onder 'alternatieve geneeswijzen' 
worden behandelwijzen (en soms diagnostische methoden) verstaan, 
waarvan de werking niet adequaat is aangetoond en die daarmee dus 
ten onrechte 'geneeswijze' heten. Vanwege de brede inburgering van 
het begrip alternatieve geneeswijzen wordt in dit boek toch aan deze 
term de voorkeur gegeven boven het correctere maar gekunstelde 
'behandelwijzen'. 

Ik realiseer mij terdege dat het ondanks de hier gegeven definitie 
in de praktijk van alledag vaak moeilijk zal blijven om te beoordelen 
of iets nu wel of geen 'kwakzalverij' is. Ten slotte zij hier ten over
vloede benadrukt dat ik mij bij de hier gepresenteerde definities zo
veel mogelijk heb aangesloten bij de gangbare opvattingen over de 
diverse besproken begrippen en daarbij dus geen wetenschapsfilosofi
sche pretenties heb gehad. 
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