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4 Aanbieders en gebruikers van alternatieve 
geneeswijzen 

Man in distress wants action - rational if possible, of course, but irratio
nal, if necessary, rather than none at all. 

T . FINDLEY1 

4.1 Inleiding 

In het eerste deel van dit hoofdstuk, 'Motieven en kenmerken van 
gebruikers', wordt een overzicht gegeven van hetgeen uit onderzoek 
bekend is over de motieven van raadplegers van alternatieve genezers. 
Reeds in de commissie-Muntendam werd daaraan aandacht besteed, 
terwijl Van der Zouwe in de jaren negentig veel kankerpatiënten 
ondervroeg over hun alternatieve consumptie en de verwachtingen 
die zij daarbij koesterden. In 1997 werd onder het ledenbestand van 
een groot aantal patiëntenorganisaties van chronisch zieken een in
ventariserend onderzoek verricht, dat wordt besproken. De laatste 
bron is een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 
1997 naar het effect van de ontkerkelijking op het hedendaags bijge
loof. 

In het tweede deel van dit hoofdstuk, 'Alternatieve geneeskunde in 
maat en getal', wordt een overzicht gepresenteerd van de kwantitatie
ve ontwikkeling van de alternatieve geneeskunde in Nederland. De 
veelgehoorde constatering dat wij een periode van welig tierende 
kwakzalverij beleven zoals die in de geschiedenis nog niet eerder 
voorkwam, is waarschijnlijk wel juist, maar het geklaag over de grote 
aantallen kwakzalvers vertoont ook overeenkomst met het pessimis
me over de 'jeugd van tegenwoordig' dat immers ook van alle tijden 
is. Porter beschreef het algemeen gevoelen over de kwakzalverij in 
het Engeland van de negentiende eeuw als volgt: 'Contemporaries 
deplored their epidemie nature. The nation was running alive with 
them, 0 tempora! Their existence was inexcusable, their success scan
dalous. Scores thronged London; many more were peripatetics, 
wreaking havoc round the country, often on regular circuits, pulling 
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teeth, fitting trusses, selling drugs and drops. Tavern walls were plas
tered with their bills; people pored over them in coffee-houses; their 
advertisements screamed out from the newspapers.'2 

In ons land waren dezelfde geluiden te horen. Zo beklaagde Thor-
becke zich er in 1851 over dat hij zijn gezondheidswetten nog niet 
door het parlement had kunnen krijgen, zodat een dringend noodza
kelijke 'medische politie' nog uitbleef.3 Toen hij in 1865 wel het ge
noegen smaakte zijn Wet op de Uitoefening der Geneeskunst te kun
nen voltooien, schreef hij in de memorie van toelichting dat deze wet 
bedoeld was tot 'beperking, kan het zijn vernietiging der kwakzalve
rij'. En Vitus Bruinsma schreef in 1878 in De Fm~maceut: 'Hoeveel er 
ook tegen de zwendelarij met zogenaamde geheimmiddelen is ge
schreven, de kwaal verergert voortdurend. Bij al de advertenties, 
waarmee de nieuwsbladen gevuld zijn, voegen zich aanhoudend nieu
we, berekend om met verbeterde hulpmiddelen en geholpen door 
vroeger opgedane ervaring, het publiek te verlokken zijn gezondheid, 
zijn vertrouwen op de geneeskunde, en in ieder geval zijn geld, tegen 
allerlei kwakzalverijen in te ruilen.'4 

Deze citaten die meer dan honderd jaar geleden kennelijk het alge
meen gevoelen vertolkten, vormen wellicht een waarschuwing tegen 
een al te rotsvast geloof in de veronderstelde trend en tegen het eruit 
voortkomend pessimisme over de lichtgelovigheid van de hedendaag
se mens en de epidemische vermenigvuldiging van kwakzalvers in 
onze tijd. 

De bronnen waarop het tweede deel van dit hoofdstuk is gebaseerd 
worden daar genoemd, maar een probleem blijft dat een 100 procent 
betrouwbare vergelijking tussen de periode voor en na 1973 moeilijk 
te geven is. 

Strikt genomen is er over de alternatieve consumptie van voor 
1969, het jaar van Bakkers proefschrift, en eigenlijk zelfs van voor 
1976, toen Van Dijk met zijn publicatie kwam, weinig exacts bekend. 
Het is zeker mogelijk dat een mindere acceptatie ervan door medici, 
maar ook door de wetgever, het bezoek aan de magnetiseur, gebeds
genezer of kruidendokter meer uit het daglicht hield dan wij nu wel 
denken. Vanaf de start van de CBS-enquêtes in 1981 is er wel degelijk 
een redelijk objectieve statistiek beschikbaar, maar of extrapolatie van 
de daar vastgestelde trends naar het verleden toegestaan en juist is, 
dat blijft enigszins onzeker. 
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In paragraaf i van het tweede deel worden de aantallen gebruikers en 
consulten gegeven, eerst globaal op bevolkingsniveau en later per 
categorie van lijders aan enkele chronische ziekten. Vervolgens ko
men in paragraaf n de aantallen aanbieders van alternatieve genees
wijzen aan bod: de niet-artsen, de alternatieve artsen en de alternatief 
actieve huisartsen. In paragraaf m wordt becijferd hoeveel geld er in 
de sector omgaat, enerzijds in de consulten en anderzijds in de voor
geschreven middelen. In paragraaf iv wordt besproken of een verge
lijking met buitenlandse cijfers mogelijk is. Tot slot volgt een samen
vatting. 

Schematisch weergegeven ziet dit deel er als volgt uit: 

Paragraaf i. Aantallen gebruikers en consulten 
A Globale gegevens ontleend aan onderzoek onder de bevolking 

als geheel 
B Prevalentie gebruik alternatieve geneeswijzen bij enkele patiën

tencategorieën 

Paragraaf n. Aanbieders 
A Niet-artsen 
B Alternatief werkende artsen 
c Huisartsen 
D Aantal alternatieve artsen ten opzichte van het totaal aantal art

sen 

Paragraaf in. Financiële aspecten 
A De consulten 
B De middelen 

Paragraaf iv. Vergelijking met buitenlandse cijfers 

Paragraaf v. Samenvatting 
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4-2 Aanbieders en gebruikers van alternatieve geneeswijzen 

A Motieven en kenmerken van gebruikers 

Men kan zich afvragen welke mensen op grond van welke overwegin
gen hun toevlucht zoeken tot alternatieve geneeswijzen: methoden 
waarvan de werkzaamheid nimmer is aangetoond en die soms zelfs 
riskant kunnen zijn, zij het vooral indirect (te laat instellen van ade
quate therapie, medicalisering en somatische fixatie, valse hoop in 
plaats van begeleiding, absurde ideevorming over ziekte en lichame
lijk functioneren en financiële schade5). 

In de inleiding van het rapport-Muntendam6 (1981) worden hier
over al gegevens verstrekt. Zo beschrijft men een aantal demografi
sche en sociologische kenmerken van de gebruikers van alternatieve 
geneeswijzen: meer vrouwen dan mannen, meer ouderen dan jonge
ren, meer hoger dan lager opgeleiden, meer particulier dan zieken
fondsverzekerden, meer godsdienstigen en met name protestanten 
dan niet-godsdienstigen en politiek vooral uit de hoek van klein links 
en klein rechts. 

Over de aard van de aandoeningen die aanleiding gaven tot het 
zoeken van alternatieve hulp zegt het rapport het volgende: 'Chroni
sche klachten, betrekking hebbend op het bewegingsapparaat en ze
nuwstelsel met daarnaast klachten, waarbij in sterke mate psychologi
sche aspecten meespelen.' 

Over de motieven zegt het rapport: 'Bij de motieven van patiënten 
om een alternatieve therapeut te raadplegen, kan men een complex 
van aantrekkende en afstotende factoren onderscheiden, die in wisse
lende mate een rol (mee)spelen. Als voornaamste reden om een alter
natieve therapeut te raadplegen wordt opgegeven, dat men geen re
sultaten constateert van de reguliere behandeling. Door contact met 
vrienden of kennissen, die gunstige ervaringen hadden met een alter
natieve geneeswijze, besluit men ook naar een alternatieve therapeut 
te stappen met de meestal geruime tijd aanwezige en behandelde 
kwaal. Slechts een klein aantal patiënten verkiest alternatieve genees
wijzen in de eerste plaats om principiële redenen.' 
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ONDERZOEK-VAN DER ZOUWE ( 1 9 9 1 ) 

In 1991 deed Van der Zouwe onderzoek naar omvang en achtergron
den van het gebruik van alternatieve geneeswijzen bij kanker.7 De 
door haar onderzochte populatie bestond uit 949 poliklinische pa
tiënten onder behandeling bij Noord-Hollandse ziekenhuizen, waar
van 142 (13 procent) weigerden aan het onderzoek mee te werken. 
Wat de motieven betrof, bleek dat de patiënten in het algemeen ge
matigde verwachtingen hadden van de werkzaamheid. Bijna de helft 
verwachtte wel enig effect van de therapie, waarbij vooral gedacht 
werd aan vertraging van het ziekteproces of aan voorkoming van me-
tastasen of recidief, maar als 'laatste strohalm' werd het bijna nooit 
gezien. Vaak werden ook genoemd: verhoging van de weerstand, het 
tegengaan van bijwerkingen van de reguliere therapie, het volgen van 
een alternatieve geneeswijze op advies van anderen, het gevoel zelf 
iets te kunnen bijdragen aan de behandeling en soms ook alleen maar 
het idee 'baat het niet, het schaadt ook niet'. 

Anno 2002 hebben de meeste kankerpatiënten die alternatieve 
geneeswijzen gebruiken, hun verwachtingen nog verder naar beneden 
bijgesteld: vrijwel niemand verwacht meer veel effect op het tumor
proces.8 

Van der Zouwe vroeg ook naar de redenen die mensen hadden om 
te stoppen. Soms geloofde men niet meer in de waarde van de thera
pie of waren de vooruitzichten inmiddels verbeterd. Ook ervoeren 
veel patiënten de alternatieve geneeswijzen als belastend: bijna de 
helft van de stoppers zei dat de alternatieve therapie praktisch, finan
cieel, lichamelijk of psychisch niet meer was op te brengen. Verder 
vond men het gebruik van de alternatieve therapie tijdrovend, duur 
of voortdurend de aandacht op de ziekte vestigend. 

ONDERZOEK WERKVERBAND ORGANISATIES CHRONISCH 

ZIEKEN ( 1 9 9 7 ) 

Behalve bij kanker wordt er - zo was al langer bekend - ook door 
mensen met chronische ziekten veel gebruikgemaakt van alternatieve 
geneeswijzen. Over het gebruik ervan door lijders aan chronische 
aandoeningen werd in 1997, in opdracht van het Werkverband Orga
nisaties Chronisch Zieken (wocz) en met subsidie van vws, een 
groot onderzoek uitgevoerd door de Consumentenbond en de Rijks-
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universiteit Leiden.9 Er werden 4700 leden van patiëntenorganisaties 
aangeschreven, van wie er 2725 respondeerden (= 58 procent). Er 
werd ook gevraagd naar de reden voor het gebruik van de alternatie
ve geneeswijze. De resultaten daarvan zijn weergegeven in tabel 1. 

Vanwege de klachten die ik heb 

Omdat ik alles gedaan wilde hebben om beter te worden 

Want baat het niet, het schaadt ook niet 

Omdat het me door anderen werd geadviseerd 

Want de ideeën achter de behandelwijzen spreken mij aan 

Omdat ik het als een laatste redmiddel zag 

Want ik wilde een onschadelijke behandeling 

Omdat ik er al zoveel over gehoord had 

Omdat ik meer controle wilde over mijn aandoening 

Omdat ik minder goede ervaringen heb met de reguliere geneeskunde 

Omdat ik verwachtte dat deze ook aandacht zou hebben voor andere din

gen dan alleen de aandoening 

Omdat de behandelaar de behandeling voorstelde 

Omdat ik verwachtte dat deze veel tijd voor me zou hebben 

Want ik wilde meer verantwoordelijkheid voor behandeling krijgen 

Totaal 

31.7 

27>5 

22,8 

13,6 

13,6 

7.° 

6,9 

6,1 

5-4 

5.1 

4.8 

4.2 

3-6 

3.3 

i55.6 

Tabel 1. De als belangrijkste aangekruiste reden (en) voor het bezoeken van 
de laatste alternatief behandelaar in procenten (N=i028). 

Een aantal ondervraagden gaf meerdere redenen, zodat het totaalper
centage boven de 100 procent uitkomt. Ook hier dus een vooral 
pragmatisch bepaalde keuze en slechts zelden een principiële keuze 
voor een uit volle overtuiging aangehangen geneeswijze. Ook het 
veelgehoorde idee dat de alternatieve geneeswijze een laatste redmid
del is, komt uit dit onderzoek niet naar voren: slechts 7 procent zag 
dit zo. Opvallend is de grote variatie van opgegeven redenen, waarbij 
vooral pragmatisme de boventoon voert: een sterk geloof in of volle
dige overgave aan een bepaalde geneeswijze komt kennelijk slechts 
sporadisch voor. Ook slechte ervaringen met de reguliere geneeskun-
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de spelen slechts een geringe rol: 5 procent noemt dit als reden. 
Over de externe validiteit van deze enquêtegegevens zou men kun

nen twisten, omdat leden van patiëntenverenigingen zich positief of 
negatief kunnen onderscheiden van lotgenoten die geen lid zijn. 
Enerzijds zullen leden wellicht actiever op zoek zijn naar genezing en 
daardoor vaker alternatieve hulp zoeken, terwijl anderzijds de betere 
geïnformeerdheid over het eigen ziektebeeld een afremmend effect 
op het gebruik van alternatieve geneeskunde zou kunnen hebben. 
Onderzoek van Visser uit 1989 geeft enig inzicht in deze veronder
stelde effecten. Hij vond in zijn onderzoek onder bijna 1200 reumati
sche patiënten slechts een klein verschil tussen leden en niet-leden 
van patiëntenverenigingen; een derde van de geënquêteerden was lid 
van een patiëntenvereniging.IO Leden maakten iets vaker (55 procent 
versus 48 procent) gebruik van alternatieve geneeswijzen, maar het 
verschil was niet significant. Afremming van alternatieve consumptie 
is in elk geval geen bijverschijnsel van het lidmaatschap van een pa
tiëntenvereniging. Zo is het in december 2002 aan alternatieve ge
neeswijzen gewijde nummer van In beweging, het periodiek van de 
Reumapatiëntenbond, representatief voor het type voorlichting dat 
onder de leden wordt verspreid." In het nummer staan interviews 
met onder anderen homeopathisch artsen, een acupuncturist, de 
voorzitter van het LOPAG, alsmede stukken over yoga, antroposofische 
reumatologie en Therapeutic Touch, dit alles met vermelding van 
'handige adressen' en leerzame lezingen. Het korte interview met een 
kritisch medicus in hetzelfde nummer viel qua omvang volledig in het 
niet bij de rest. 

SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU ( 1 9 8 0 EN I 9 9 4 ) 

Interessante gegevens over gebruik van en oordeel over alternatieve 
geneeswijzen zijn ook te vinden in het project Culturele Veranderin
gen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In het se p-onder
zoek uit 1997 naar het effect van ontkerkelijking op de opkomst van 
nieuwe alternatieve zingeving en bijgeloof, werd ook aandacht be
steed aan alternatieve geneeswijzen en daarbij werden gegevens af
komstig van het project Culturele Veranderingen uit 1980 en 1994 
geanalyseerd.12 Deze gegevens wijken aanzienlijk af van de resultaten 
van de CBS-gezondheidsenquête, maar zijn dan ook het resultaat van 
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intensievere ondervraging en bevatten bijvoorbeeld ook gegevens 
over de mening over alternatieve geneeswijzen van mensen die er 
géén gebruik van maakten. Volgens het SCP maakte in 1994 16 pro
cent van de ondervraagden gebruik van een alternatieve genezer, ter
wijl dit percentage volgens het CBS in 1995 6,2 procent bedroeg. Vol
gens het SCP was slechts 2 procent van de bevolking echt bijgelovig 
en 13 procent in geringe mate. Verder vond in 77 procent van de in 
1994 ondervraagden dat het goed was dat er alternatieve genezers 
waren en 40 procent vond dat alternatieve geneeswijzen in het zie
kenfondspakket moesten. Slechts 9 procent vond dat alternatieve 
genezers een gevaar voor de maatschappij waren. De attitude jegens 
de alternatieve geneeswijzen werd tussen 1980 en 1994 iets minder 
positief, maar het verschil was gering: 'het idee dat men hier met 
verwerpelijke kwakzalverij te maken had, leefde in 1980 al niet meer' 
(sep-rapport, p. 161). 

Persoonskenmerken die een grotere kans op alternatieve contacten 
voorspellen bij gebruikers van alternatieve geneeswijzen, bleven in de 
studie Culturele Veranderingen beperkt tot het vrouwzijn. Een gun
stiger oordeel over alternatieve geneeswijzen werd gevonden bij jon
geren, mensen met een hoger inkomen en bij onkerkelijken. De hier 
genoemde invloeden zijn volgens het rapport 'statistisch significant, 
maar tegelijkertijd zwak'. Kerksen, zoals het rapport hen noemt, 
hechten het minst geloof aan allerlei magische middelen om geluk af 
te dwingen en staan ook het minst positief tegenover alternatieve 
genezers. Lager opgeleiden betonen zich wat minder bijgelovig dan 
hoger opgeleiden (sep-rapport, p. 163). 

Uit het project Culturele Veranderingen (sep-rapport, p. 133) is 
ook een toptien te maken van het percentage Nederlanders van bo
ven de vijftien jaar dat zeker gelooft in bepaalde 'alternatieve onder
werpen' (tabel 2). 

De auteurs concluderen dat 'vanwege de naar verhouding grote ont
vankelijkheid voor homeopathische praktijken en de acceptatie van 
homeopathische geneesmiddelen bijvoorbeeld door apothekers, de 
homeopathie eigenlijk nauwelijks meer als paracultureel verschijnsel 
beschouwd kan worden'. Dat een zo groot deel van de bevolking in 
homeopathie gelooft is inderdaad goed te verklaren: elke apotheek 
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Homeopathie 

Yoga 

Telepathie 

Astrologie 

Reïncarnatie 

UFo's/buitenaardse beschavingen 

Parapsychologie 

Geneeskrachtige edelstenen 

Handlijnkunde 

Bio-energetica 

36,3 

19,0 

17,8 

9.3 

9,2 

8,7 

5-1 

5-0 

4.5 

3,8 

Tabel 2. Percentage Nederlanders dat er zeker in gelooft: de toptien ''alter
natieve onderwerpen'. 

verkoopt het en lange tijd zaten de middelen in het ziekenfondspak
ket. Sinds de verwijdering daaruit in 1993 worden deze kosten nog 
altijd vergoed door de aanvullingsfondsen, zodat de burger wel moet 
denken dat de middelen werkzaam zijn. De wetenschappelijke stand 
van zaken op dit punt komt in hoofdstuk 6 aan de orde. 

Omdat een gunstig oordeel over alternatieve geneeswijzen vaker 
werd gehoord dan het daadwerkelijk gebruikmaken ervan, voorspel
den de onderzoekers in 1997 een verdere toename van het aantal 
gebruikers. Of die verwachting is uitgekomen zal in het tweede deel 
van dit hoofdstuk worden onderzocht. 

De motieven van patiënten om een alternatieve genezer te raadple
gen zijn hierboven in globale zin aan de orde gekomen. Per ziekteca-
tegorie en per individu zullen deze motieven enorm kunnen variëren. 
Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen de kankerpatiënt die zijn 
angst probeert te temperen door stipt een alternatieve geneeswijze te 
volgen en de gezonde bezoeker van een show van Jomanda, die hoopt 
zich te kunnen amuseren of misschien denkt van het roken af te ko
men. Tussen hen bestaat een wereld van verschil en men kan zich, 
zoals de psycholoog Van Dam wel deed, afvragen of het bekritiseren 
van alternatieve geneeswijzen bij kanker sommige patiënten niet kan 
benadelen, omdat deze dan worden beroofd van een angstdempend 
mechanisme.'3Toch acht hij kritiekloos accepteren van alternatieve 
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behandelwijzen niet de juiste keuze, gezien het gevaar van bedrog dat 
de kwetsbare patiënt bedreigt. Er is hier volgens Van Dam wel sprake 
van lastige dilemma's. Een uitgebreidere beschouwing over de scha
delijkheid van alternatieve geneeswijzen valt buiten het bestek van dit 
boek. 

B Alternatieve geneeskunde in maat en getal (1968-2002) 

INLEIDING EN TOELICHTING OP DE BRONNEN 

Het proefschrift van Bakker over Kwakzalverij en onbevoegd uitoefenen 
der geneeskunst1* geeft een globale schatting van de omvang van deze 
sector in het jaar 1968. In die tijd was de kwakzalverij nog vrijwel 
uitsluitend in handen van magnetiseurs, kruidendokters en gebedsge
nezers. Van de ongeveer 500 genezers waren er 350 magnetiseur. 
Circa 100.000 patiënten maakten in dat jaar gebruik van een onbe
voegde genezer. Het aantal patiëntencontacten met deze hulpverle
ners bedroeg ongeveer 2,5 miljoen op jaarbasis. Haas schatte in die
zelfde tijd het aantal patiëntencontacten op 3,5 miljoen.15 Het aantal 
artsen dat onorthodoxe methoden toepaste, was in die tijd nog zeer 
gering en bedroeg hooguit enkele tientallen. Deze cijfers zijn waar
schijnlijk weinig betrouwbaar: Bakker deed geen eigen onderzoek, 
maar inventariseerde enkele enquêtes gehouden in steden als Utrecht 
en Amsterdam en op het platteland. Zo kwam hij tot zijn schattingen 
van het aantal aanbieders en het gemiddeld aantal consulten per pa
tiënt. Zijn cijfers berusten op extrapolatie van de aldus verkregen 
getallen. Overigens zal verderop in dit hoofdstuk blijken, dat de situ
atie anno 2003 niet veel overzichtelijker is. 

In 1977 publiceerde Van Dijk'6 een schatting van de omvang van 
de alternatieve sector op basis van inlichtingen hem verstrekt door 
beroepsverenigingen van alternatieve genezers. De getallen dateren 
van 1976 en tonen aan dat de paranormale geneeskunde in die tijd 
nog sterk domineerde. Van het totaal aantal contacten met alternatie
ve genezers (4,3 miljoen) nam de paranormale genezer er 1,75 mil
joen voor zijn rekening. 

Over 1980 zijn soortgelijke cijfers beschikbaar, dankzij de instel
lingvan de Commissie Alternatieve Geneeswijzen (CAG) van Munten-
dam door de staatssecretaris van Volksgezondheid. Deze wilde ge-
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informeerd worden over de maatschappelijke betekenis van dit zich 
snel uitbreidende verschijnsel. Aakster en Van Dijk publiceerden in 
het commissierapport cijfers over 1980.'7 De getallen zijn afkomstig 
van enquêtes gehouden door het CBS, bureau Lagendijk en het NIPG-

TNO, die onderling redelijk overeenkwamen. 
Het aantal alternatieve genezers wordt in het CAG-rapport geschat 

op 2448, van wie er 700 arts zijn. Het totaal aantal patiëntencontac
ten met deze genezers bedraagt inmiddels 7 miljoen per jaar. 

In september 1987 publiceerde de Nationale Raad voor de Volks
gezondheid de Studie Kwantitatieve betekenis alternatieve geneeswijzen 
in de jaren tachtig.19. Het onderzoek werd uitgevoerd door Maassen 
van den Brink, die zich in haar research beperkte tot die genezers die 
waren aangesloten bij een alternatieve organisatie. Zij benaderde 60 
organisaties van beoefenaren van alternatieve geneeswijzen en kreeg 
van 35 organisaties een reactie. Uit elk van die organisaties werd een 
geschikte informant gekozen, die werd verzocht een vragenlijst in te 
vullen. Het aantal georganiseerde genezers over wie zij gegevens ver
kreeg, bedroeg in 1986: 4120, die samen een miljoen Nederlanders 
behandelden. Het aantal patiëntencontacten met deze hulpverleners 
bedroeg 12,5 miljoen. Gemiddeld werd zo'n genezer dus ruim 12 
maal bezocht, een opvallend hoog getal. Zij betaalden daarvoor naar 
schatting ongeveer 570 miljoen gulden per jaar. Van de 4120 gene
zers waren er 819 arts, 1648 fysiotherapeut en 1653 onbevoegd in de 
zin der wet. Het aantal niet-georganiseerde genezers werd door 
Maassen van den Brink in een, volgens haar eigen zeggen onnauw
keurige, schatting geraamd op 5000. 

Sinds 1981 wordt er in de jaarlijkse Gezondheidsenquête van het 
CBS (www.cbs.nl/nl), die een steekproef uit de bevolking ondervraagt, 
ook geïnformeerd naar het gebruik van alternatieve geneeswijzen. In 
dit onderzoek, dat tegenwoordig Permanent Onderzoek Leefsituatie 
(POLS) heet, worden jaarlijks 10.000 tot 15.000 personen geënquê
teerd. Het CBS vraagt eerst naar het gebruik van een bijzondere gene
zer (niet de eigen huisarts) zoals een homeopaat, een acupuncturist, 
een natuurgeneeskundige, een magnetiseur of paranormale genezer 
of een andere genezer. Daarna wordt gevraagd of de huisarts van de 
respondent gebruikmaakt van bijzondere geneeswijzen, waarvan de 
ondervraagde een lijst krijgt voorgelegd. '9 Opvallend is dat de aantal
len die hieruit komen aanzienlijk lager zijn dan die welke werden 
verkregen door het ondervragen van de beroepsbeoefenaren (zie refe-
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rennes i, 2 en 4). Dat verschil wordt nog groter als men het consul
teren van de eigen alternatieve huisarts buiten beschouwing laat. In 
de cBS-gezondheidsenquête telt een contact met een antroposofisch 
huisarts voor een pilrecept of verwijzing naar de oogarts ook als con
sult en wordt meegeteld. Onbekend blijft welk deel van de contacten 
met de alternatieve huisarts ook alternatief-geneeskundige hulp be
treft. Waarschijnlijk is dit maar een klein deel van de consulten, maar 
gegevens daarover ontbreken. Bij het beoordelen van trends in alter
natieve consumptie kunnen cijfers over contacten met een alternatieve 
huisarts dan ook beter buiten beschouwing worden gelaten, al geeft 
het wel een interessant inzicht in de ontwikkeling van de 'aanbodzij
de'. 

Een laatste bron van kwantitatieve gegevens wordt gevormd door 
de NIPO-enquêtes, die als onderdeel van het project Culturele Veran
deringen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 1980 en 
1994 zijn gehouden.20 De vraagstelling daarin verschilde van die in 
de c B s-gezondheidsenquête. De respondent kreeg een lijst van alter
natieve genezers voorgelegd, met de vraag of hij een of meer van hen 
in het afgelopen jaar had geconsulteerd. Daarnaast moest de onder
vraagde reageren op zeven beweringen over alternatieve genezers. 
Het NIPO vond een veel hogere alternatieve consumptie dan het CBS, 
maar de trendmatige stijging was in beide enquêtes gelijk en is dus 
wel zeer aannemelijk. Het verschil tussen de uitkomsten van het NIPO 

en het CBS laat zich slechts gedeeltelijk verklaren door het verschil in 
de ondervraagde populaties: bij het CBS de gehele bevolking, bij het 
NIPO de leeftijdscategorie van 16- tot 75-jarigen. Uit de CBS-gege-
vens, die ook differentiëren per leeftijdsgroep (waaruit bijvoorbeeld 
blijkt dat vrouwen tussen de 25 en 44 jaar 'topgebruikers' zijn met 
12,3 procent), blijken de door het NIPO geëxcludeerde leeftijdscatego
rieën een lagere consumptie te hebben dan de rest (4,1 versus 7,3 
procent). Toch blijft ook die 7,3 procent ver onder de 16 procent van 
het NIPO. Of de door de huisartsen geleverde alternatieve zorg de rest 
van het verschil kan verklaren blijft onzeker. 
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i Aantallen gebruikers en consulten 

A Globale gegevens ontleend aan onderzoek onder de bevolking als geheel 

De aantallen die hier vermeld worden, zijn grotendeels afkomstig uit 
de sinds 1981 door het CBS21 verzamelde gegevens en uit het proef
schrift van Bakker. 
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Figuur 1. Aantal 
raadplegers (x 1000) 
van alternatieve hulp
verleners, exclusief de 
eigen huisarts. Bron: 
Bakker (1968) en CBS. 

Het aantal raadplegers steeg volgens figuur 1 dus fors vanaf 1968, 
waarna de toename vanaf begin jaren negentig stagneerde. Dit leidde 
tot een bijna stationair niveau van rond de één miljoen Nederlanders 
die per jaar een alternatieve genezer, anders dan de eigen huisarts, 
raadplegen. 
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Figuur 2. Percentage van 
de bevolking dat een alter
natieve genezer raad
pleegde, de eigen huisarts 
niet meegerekend. Bron: 
CBS. 

Zeker sinds 1968, maar ook vanaf het begin van de registratie in 
1981 tot het jaar 1995 steeg het percentage van de bevolking dat een 
alternatieve genezer bezocht aanzienlijk: van 1 procent in 1968 via 
3,8 procent in 1981 naar 6,2 procent in 1995. Vanaf 1995 lijkt de 
groei te stagneren op een plateau van rond de 6,6 procent van de 
bevolking, wat overeenkomt met ongeveer een miljoen mensen. Ook 
in 2002 bedroeg het percentage 6,6 procent. Het aantal consulten per 
raadpleger varieert volgens de CB s-enquête de laatste jaren maar wei
nig. Gemiddeld bedraagt dit 5,8 tot 7,0 consulten per persoon: dit is 
dus flink gedaald ten opzichte van de 12 consulten per patiënt in 
1968. Een verklaring hiervoor is niet makkelijk te geven. Mogelijk 
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verwachten mensen tegenwoordig ook van de alternatieve hulpverle
ner een sneller resultaat, zoals dat vanaf 1968 - door de vooruitgang 
in de geneeskunde - ook in de reguliere sector gebruikelijk werd. 
Niemand wil meer eindeloos behandeld worden en men haakt thans 
vermoedelijk sneller af bij het uitblijven van therapeutisch succes. 
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Figuur 3. Aantal consulten 
(x 1000) bij alternatieve 
hulpverleners, exclusief de 

eigen huisarts. Bron: CBS. 

In figuur 3 zien we dat het aantal consulten bij alternatieve genezers 
tussen 1981 en 1990 sterk stijgt en dat het daarna praktisch op één 
niveau blijft. Deze getallen weerspiegelen het duidelijkst de trend in 
de alternatieve consumptie, hoewel zij in absolute zin wat te laag 
kunnen zijn door het ontbreken van eventuele alternatief-geneeskun
dige contacten met de eigen huisarts. Het belang daarvan neemt ech
ter sinds 1993 af, zoals in paragraaf 11 c te lezen is. De absolute 
groeicijfers zijn wat geflatteerd, omdat de bevolking in die periode 
ook groeide. 

• 
1 Overige 

g g D Paranormaal 

f̂l%| D Nat.geneesw. 
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Figuur 4. CBS-gegevens over de verdeling van de alternatieve consulten 
(exclusief de eigen huisarts). De aantallen van 1968 zijn nog ontleend aan 
Bakker. Op dey-as het percentage bezoekers van de genoemde alternatieve 
genezers. 
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Alle subgroepen van alternatieve geneeswijzen, zoals geregistreerd in 
de POLS, vertonen enige stijging sinds 1985 met als uitzondering de 
categorie 'paranormale geneeskunde', die een dalende tendens ver
toont. Na 1995 heeft er kennelijk enige verschuiving plaatsgevonden 
van de 'paranormale geneeskunde' naar de categorie 'overige'. Het 
bezoek aan homeopaten steeg tussen 1985 en 2000 met bijna 50 pro
cent en dat aan acupuncturisten in dezelfde periode met 70 procent. 
Met betrekking tot de paranormale hulpverlening dringt zich de 
vraag op of de enquêtes altijd adequaat werden beantwoord. Zo was 
Jomanda in die tijd bijzonder populair, maar dat is wellicht door res
pondenten niet meegenomen. 

Percentage mensen dat ten minste één genezer bezocht 

Gemiddeld aantal bezochte genezers per respondent 

1980 

8 

' ,2 

1994 

16 

1)1 

Tabel 1. Bezoek aan alternatieve genezers volgens bet SCP (16-74 jaar). 

De scp-cijfers in tabel 1 geven, zoals eerder geconstateerd, een aan
zienlijk hogere schatting van de alternatieve consumptie. Dit is 
slechts ten dele verklaarbaar uit een verschil in de ondervraagde po
pulaties en uit de eventueel door het SCP meegetelde alternatieve 
huisartsconsulten. De vraag blijft waar het enorme verschil vandaan 
komt tussen de 1 op de 6 Nederlanders die volgens het SCP in 1994 
een alternatieve genezer bezocht en de 1 op 16 die dat volgens het 
CBS deed. De scp-cijfers leren ook dat slechts 10 procent van dege
nen die een alternatieve genezer bezoeken er meer dan één bezoekt. 
Hierover bevat de CBS-enquête geen gegevens. 

Figuur 5. Percen
tage raadplegers 
van alternatieve 
genezer (exclusief 
de eigen huisarts), 
naar sekse. 
Bron: CBS. 1985 1990 l99& 2000 2001 

69 



Het percentage vrouwen (9 procent in 2001) dat een alternatieve 
genezer raadpleegde (exclusief de eigen huisarts) is in de onderzochte 
periode altijd groter geweest dan het percentage mannen (4,8 procent 
in 2001) en ook de toename sinds 1985 was bij vrouwen groter dan 
bij mannen. In hoeverre deze sekseverschillen zich verhouden tot 
andere vormen van medische consumptie is weergegeven in tabel 2. 

mannen 

vrouwen 

Alternatieve 

genezers 

4:8 

9,0 

Huisarts 

7°.3 

81,8 

Fysio

therapeut 

x4>4 

19,0 

Specialist 

34.8 

40,8 

Tandarts 

76,8 

78,7 

Tabel 2. Percentages andere vormen van medische consumptie naar sekse, 
ter vergelijking met consumptie alternatieve geneeswijzen in 2001. Cijfers 
betreffen percentage 'contact metx per jaar Bron: CBS. 

Uit figuur 5 en tabel 2 blijkt dat vrouwen over de gehele linie meer 
gebruikmaken van medische diensten dan mannen. Voor deze ver
schillen bestaan biologische, sociale en medisch-technische verklarin
gen.22 Hoewel vrouwen langer leven, ervaren zij hun gezondheid als 
slechter: in 2001 ervoer 21,8 procent van de vrouwen hun gezond
heid als minder dan goed, terwijl dit bij mannen bij 16,7 procent het 
geval was. Ook zijn er correlaties tussen het hebben van een baan en 
het vóórkomen van psychiatrische problematiek. Nergens zijn de 
verschillen tussen de seksen in medische consumptie echter zo groot 
als bij het raadplegen van alternatieve genezers: terwijl vrouwen res
pectievelijk 16, 17, 31 en 46 procent vaker de huisarts, specialist, fy
siotherapeut en RIAGG raadpleegt dan mannen, consumeren zij maar 
liefst 87 procent meer bij alternatieve genezers. 

Afgezien van het geslacht is ook het opleidingsniveau een mogelij
ke voorspeller van de kans op gebruikmaking van een alternatieve 
genezer. Ook dit gegeven wordt onderzocht in de CBS-enquêtes. 
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Opleidingsniveau: 

lager onderewijs 

mavo, lbo 

havo, vwo 

hbo, universiteit 

1985 

4.7 

4.6 

5-4 

6,1 

1990 

3.4 

6,1 

7,5 

6,4 

1996 

4.1 

5.6 

6,8 

8,0 

2000 

5-4 (4.4)* 

6,0 (5,5)* 

7.0 (7,3)* 

8,2 (8,9)* 

2001 

5 , I ( 5 . I ) * 

6,7 (5.7)* 

8,3 (8,4)* 

8,9 (10,2)* 

Tabel 3. Percentage raadplegers van alternatieve genezers (exclusief de 
eigen huisarts), naar hoogst genoten opleiding. Bron: CBS. 
* Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en gezondheidstoestand. 

Opvallend is het duidelijke verband tussen opleidingsniveau en de 
kans op het raadplegen van een alternatieve genezer: hoe lager opge
leid, hoe kleiner de kans op contact met een alternatieve genezer. 

B Prevalentie gebruik alternatieve geneeswijzen bij patiënten met reu
ma, myasthenia gravis, MS, kanker en andere chronische ziekten 

REUMA 

Van enkele categorieën chronische ziekten zijn gedetailleerde cijfers 
bekend met betrekking tot de alternatieve consumptie. Vooral van 
kankerpatiënten is in dit opzicht veel bekend. Er is ook relatief veel 
onderzoek gedaan bij patiënten met reumatoïde artritis of reumati
sche aandoeningen in het algemeen. In 1982 publiceerde Nienhuis23 

in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een onderzoek waaruit 
bleek dat 31 procent van 200 anoniem geënquêteerde lijders aan 
reumatoïde artritis (bezoekers van de Groningse reumapolikliniek) 
ooit een alternatieve genezer had bezocht. Van deze 57 patiënten 
bezochten sommigen meerdere genezers. De gebruikte alternatieve 
geneeswijzen betroffen: 24 maal homeopathie, 21 maal acupunc
tuur, 19 maal magnetiseren, 17 maal kruidentherapie, 4 maal hand
oplegging en nog 21 maal 'diversen'. 

In 1989 deed de psycholoog GJ . Visser, verbonden aan het Nivel, 
een uitvoerig onderzoek onder reumatologen en onder reumapa
tiënten.24 Tien reumatologen die contact onderhielden met alterna
tieve genezers en zes reumatologen die dat niet deden, enquêteerden 
de eerste 100 patiënten die hun spreekuur langer dan twee jaar be
zochten. Van hen leed 69 procent aan reumatoïde artritis, terwijl de 
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overige 31 procent leed aan andere reumatische aandoeningen. De 
respons van de patiënten bedroeg 73 procent: in totaal vulden 1179 
patiënten de vragenlijsten in. Ook de attitude van de reumatologen 
werd onderzocht. Van de patiënten had 43 procent ooit hulp gezocht 
bij een alternatieve genezer, van wie 26 procent nog binnen de afge
lopen drie jaar, terwijl 14 procent dat nog minder dan één jaar tevo
ren had gedaan. Opvallend was dat het al of niet in contact staan van 
de reumatoloog met alternatieve genezers geen invloed had op de 
incidentie van gebruik van alternatieve geneeswijzen door de patiën
ten. Het verschil tussen beide groepen patiënten was niet significant. 
Het oordeel van de reumatologen over alternatieve geneeswijzen was 
over het algemeen negatief, met als enige uitzondering de badthera
pie. Van de overige alternatieve geneeswijzen werd alleen een 
placebo-effect verwacht. Interessant genoeg had deze afwijzende 
houding ten aanzien van alternatieve behandelmethoden geen in
vloed op de neiging van de patiënt om de behandelend reumatoloog 
in te lichten over het bezoeken van een alternatieve genezer: 64 pro
cent van de patiënten besprak dit met de reumatoloog. De meest 
(ooit) gebruikte alternatieve geneeswijzen bij deze patiënten waren: 
paranormale therapie (16 procent), homeopathie (15,5 procent), acu
punctuur (13,8 procent) en iriscopie (8,2 procent). De door de reu
matologen zinvol geachte badtherapie was door slechts 3,4 procent 
ooit gebruikt en dan ook nog door slechts 0,8 procent in het jaar 
voorafgaand aan de enquêtering. Het viel op dat de gebruikers van de 
badtherapie iets hoger opgeleid waren en iets vaker lid waren van een 
patiëntenvereniging. 

De enquête van het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken 
wocz25 uit 1997, die later nog uitvoerig ter sprake zal komen, werd 
mede gehouden onder 1000 leden van de reumapatiëntenbond en 
had een respons van 58,2 procent. Leden van deze bond lijden aan 
allerlei vormen van reuma. Uit de enquête is slechts af te leiden dat 
55 procent ooit een alternatieve genezer bezocht. Hoeveel hiervan 
dat nog binnen de laatste drie jaar of in het laatste jaar hadden ge
daan, is onbekend. 

De meest recente gegevens over gebruik van alternatieve genees
wijzen door patiënten met reumatoïde artritis zijn afkomstig van een 
onderzoek uit 2001, uitgevoerd in vier ziekenhuizen in de regio 
Utrecht. Vijfhonderd patiënten met reumatoïde artritis namen aan dit 
onderzoek deel.26 Van de 362 enquêtes die werden geretourneerd 
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waren er slechts 262 compleet ingevuld en bruikbaar: een laag res
ponspercentage. Van deze 262 patiënten bezocht 20 procent in het 
afgelopen jaar een alternatief genezer, ondanks tevredenheid over de 
behandeling door de reumatoloog. De belangrijkste verschillen tus
sen de wel- en niet-gebruikers waren leeftijd en geslacht: gebruikers 
van alternatieve geneeswijzen waren vaker vrouw en vaker jong. 

Samenvattend kan worden gesteld dat het percentage patiënten 
met reumatische aandoeningen dat tussen 1982 en 1997 ooit een 
alternatieve genezer bezocht, is gestegen van 31 naar 55 procent. 

MYASTHENIA GRAVIS 

In 1994 werd op de polikliniek Neurologie van het Academisch Zie
kenhuis Groningen een enquête27 gehouden onder 90 patiënten met 
myasthenia gravis (MG), een chronische neurologische aandoening, 
die zich uit in fluctuerende zwakte van de willekeurige spieren. Van 
de 72 respondenten (80 procent) hadden er 18 (25 procent) gebruik 
gemaakt van een alternatieve geneeswijze, elf nog voordat de diagno
se MG was gesteld en zeven daarna. Aan die eerste elf respondenten 
waren door de alternatieve genezer de volgende verklaringen voor de 
klachten geboden: disfunctie van de milt, hormonale stoornissen, te 
veel chemische stoffen in het lichaam, psychische oorzaak, schild-
klierafwijking en 'verslakking' van de spieren. Vrijwel alle elf patiën
ten verbraken het contact met de alternatieve genezer nadat bij hen 
de diagnose MG was gesteld en adequate therapie was ingesteld. De 
zeven patiënten die na het stellen van de diagnose een alternatieve 
genezer bezochten, gaven als redenen op: angst voor bijwerkingen 
van de reguliere therapie, een behoefte aan een 'causale' tberapie, 
onvoldoende effect van de reguliere tberapie en de wens te leren om
gaan met de ziekte. 

M U L T I P L E SCLEROSE 

Eveneens in 1994 rapporteerde de vakgroep Medische Psychologie 
en de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit Amsterdam over 
het gebruik van alternatieve geneeswijzen door multiple sclerose 
(Ms)-patiënten.28 Bij 100 willekeurig gekozen leden van de Neder-

73 



landse Ms-stichting werden telefonische enquêtes afgenomen, die in 
88 gevallen een volledig profiel opleverden. Van hen bleek 68 procent 
ooit een alternatieve geneeswijze te hebben gebruikt en 26 procent 
gebruikte een alternatieve geneeswijze op het moment van enquête
ren. De meest gebruikte alternatieven waren homeopathie, vitamines, 
paranormale geneeswijzen en fytotherapie. Uit de wocz-enquête 
bleek dat 44 procent van de Ms-patiënten ooit een alternatieve ge
neeswijze had gebruikt, wat opvallend veel lager is dan de 68 procent 
uit dit onderzoek. 

KANKER 

Het gebruik van alternatieve behandelwijzen door kankerpatiënten 
is sinds 1982 een aantal malen gepeild. Dit gebruik bleek aan vrij 
sterke veranderingen onderhevig. In 1982 gebruikte 8 procent van de 
202 ondervraagde kankerpatiënten in het An toni van Leeuwenhoek-
ziekenhuis (NKI/AVL) een alternatief dieet. Dit betrof voornamelijk 
het Moermandieet. Van de ondervraagden had 5 procent ooit een 
alternatief dieet gebruikt. Daarnaast gebruikte nog 17 procent aan
vullende therapieën, zoals vitamines en mineralen.29 

In de periode 198 4-1987 deed Van der Zouwe opnieuw onderzoek 
naar omvang en achtergronden van het gebruik van alternatieve ge
neeswijzen bij kanker.30 Van de door haar onderzochte populatie (949 
poliklinische patiënten onder behandeling bij Noord-Hollandse zie
kenhuizen) gebruikte 8 procent een dieet of had dit ooit had gedaan 
(voornamelijk weer het Moermandieet). Negen procent gebruikte 
een andere alternatieve behandelwijze dan een dieet. 

In 1999 werd het onderzoek naar aanleiding van de mediahype 
rondom het Houtsmullerdieet herhaald en toen bleek het dieetge-
bruik onder 405 patiënten van het NKI/AVL gestegen tot 13 procent, 
waarbij het Moermandieet voor een belangrijk deel plaats had ge
maakt voor het Houtsmullerdieet. Zeventien procent van de pa
tiënten maakte gebruik van andere alternatieve behandelingen, zoals 
vitamines en mineralen.3' 

In 2002 werd het onderzoek nogmaals herhaald, eveneens in het 
NKI/AVL. Aan 729 patiënten die de polikliniek, de dagverpleging en 
de afdeling radiotherapie bezochten, werd een vragenlijst uitgereikt 
waarin een aantal vragen werd gesteld over het gebruik van alterna-
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tieve behandelwijzen. De respons bedroeg 91 procent, zodat 663 pa
tiënten overbleven.32 Van hen gebruikten in totaal 131 (20 procent) 
patiënten een alternatieve behandeling, van wie 43 (7 procent) een 
alternatief dieet, voornamelijk het Houtsmullerdieet, en 88 (13 pro
cent) patiënten een reeks van alternatieve middelen, zoals voedings
supplementen, homeopathische middelen, orthomoleculaire midde
len en Iscador. Overigens gebruikten vrijwel alle dieetgebruikers ook 
vitamines, mineralen en homeopathische middelen. In 1999 was het 
gebruik overigens hoger: toen maakte in totaal nog 30 procent van 
de patiënten gebruik van een alternatieve behandelwijze, van wie 13 
procent een dieet. Vergeleken met 1999 is er in 2002 sprake van een 
significante afname in het gebruik van alternatieve diëten (p<.oi). 
Verder blijkt het Houtsmullerdieet definitief het pleit gewonnen te 
hebben en is het inmiddels het meest populaire antikankerdieet. Van 
alle dieetgebruikers gebruikte in 2002 tweederde het Houtsmuller
dieet; slechts vier patiënten gebruikten een macrobiotisch dieet. 

Ook over 2003 zijn niet-gepubliceerde gegevens uit het NKI/AVL 

bekend: van de 298 ondervraagden bleek nu nog slechts 5,4 procent 
een antikankerdieet te volgen.33 
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Figuur 6. Percentage poliklinische kankerpatiënten dat gebruikmaakt 
of gebruik gemaakt heeft van alternatieve diëten in 5 Nederlandse on
derzoeken. 

In deze goed vergelijkbare populaties is een sterk wisselende preva
lentie van het actueel of vroeger gebruik van een dieet bij kanker 
vastgesteld. Voor 1991 betrof dit voornamelijk het Moermandieet 
(meer dan 90 procent van de dieetgebruikers) en in 1999 was de 
verdeling als volgt: 37 procent Moermandieet, 63 procent Houtsmul
lerdieet en 25 procent macrobiotiek (sommigen gebruikten meer dan 
één dieet). In 2002 was de verhouding als volgt: Moerman 30 pro-
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cent, Houtsmuller 60 procent en macrobiotiek 9 procent. Bij de hier 
geschetste ontwikkeling hebben - naast een trendmatige stijging van 
het gebruik van alternatieve geneeswijzen in het algemeen - de uitdo
vende populariteit van de Moermanmethode in de jaren tachtig en de 
opkomst van een nieuwe alternatieve therapie (nu zelfs gepropageerd 
door een internist, tevens ex-patiënt) tot fluctuerende patronen ge
leid. Toevallige factoren, soms gebonden aan één persoon, blijven in 
de alternatieve geneeskunde - anders dan in de reguliere geneeskun
de - van grote invloed. Bij gebrek aan een nieuw 'geloofwaardig' 
dieet sinds 1999 lijkt het gebruik van een dieet bij kanker in 2003 een 
historisch dieptepunt te hebben bereikt. 

CHRONISCHE ZIEKTEN 

In het algemeen wordt er - zo was al langer bekend - door mensen 
met chronische ziekten veel gebruikgemaakt van alternatieve genees
wijzen. Naar dit gebruik werd in 1997, in opdracht van het Werkver
band Organisaties Chronisch Zieken (wocz) en met subsidie van 
vws, een groot onderzoek uitgevoerd door de Consumentenbond en 
de Rijksuniversiteit Leiden. Dit onderzoek onder 4700 leden van 
patiëntenorganisaties met een respons van 58 procent werd reeds 
genoemd in deel A van dit hoofdstuk. Een samenvatting van de resul
taten qua prevalentie van gebruik staat weergegeven in tabel 4. 

Ned. Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten 

Astma Patiënten Vereniging 

Besnier Boeck Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland 

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland 

Diabetesvereniging Nederland 

Epilepsie Vereniging Nederland 

M E-Stichting 

Ned. Stichting voor Menière-patiënten 

Ned. Vereniging van Migrainepatiënten 

Multiple Sclerose Vereniging Nederland 

Vereniging Organo-Psychosyndroom 

25 

4 2 

36 

46 

9 

33 

83 

44 

80 

44 

46 
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Ned. Vereniging van Posttraumatische Dystrofie Patiënten 

Psoriasis Federatie Nederland 

Reumapatiëntenbond 

Schiidklierstichting Nederland 

Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten 

Vereniging Spierziekten Nederland 

Whiplash Stichting Nederland 

Percentage respondenten totaal 

48 

35 

55 

27 

48 

43 

73 

44. 6 

Tabel 4. Aangeschreven organisaties en percentage dat ooit een alternatieve 
geneeswijze gebruikte. 

Bijna de helft (44,6 procent) had ooit een alternatieve genezer be
zocht en 26,3 procent nog in de afgelopen twaalf maanden. Dit per
centage is viermaal hoger dan dat van de doorsneebevolking (CBS: 6,4 
procent in 1997). Het meest populair was de homeopathie, gevolgd 
door respectievelijk acupunctuur, paranormale therapie, manuele 
therapie, natuurgeneeswijze en antroposofie. 

De drie ziektebeelden die het meest frequent aanleiding gaven tot 
het bezoeken van een alternatieve genezer waren respectievelijk ME 
(myalgische encephalopathie) (83 procent), migraine (80 procent) en 
whiplash (73 procent). De drie ziektebeelden die tot een bezoek aan 
een alternatieve genezer het minste aanleiding gaven waren: diabetes 
(9 procent), ziekte van Addison (25 procent) en schildklierziekten (27 
procent). Bij de interpretatie van deze gegevens moet rekening wor
den gehouden met het feit dat het een zeer gemêleerd gezelschap 
betrof, waarbij de patiënten met diabetes en reuma al een derde van 
het totaal vormden. 

11 Aanbieders 

A Niet-artsen 

Van het aantal alternatieve genezers/niet-artsen zijn na 1986 geen 
bruikbare schattingen meer beschikbaar. De overheid stelde geen 
commissies meer in die zich bezighouden met het enquêteren van de 
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beroepsverenigingen. Het getal van 1986 behelst die alternatieve 
genezers die waren aangesloten bij een beroepsvereniging: 

Aantal alternatieven niet-artsen, incl. fysiother. 

1968 

500 

1979 

1748 

1986 

3301 

Tabel 5. Aantal niet-aitsen/alternatieven 

B Alternatief-werkende artsen 

— — ' — o ' " Q — ' ' T~> ' 

1977 1900 1905 1993 1996 2001 2003 

Figuur 7. Het aantal alternatieve artsen in Nederland, aangesloten bij 
een beroepsvereniging 197J-2003. Gegevens afkomstig uit referenties 
12, 13, 14, de websites der verenigingen en Van DijkS4. Verklaring be
roepsverenigingen: VHAN = homeopaten; NVAA = antroposofen; NAAV = 

acupuncturisten; ABNG = natuurartsen; NVAM = manuele genezers. 

Eind 2002 is het aantal vHAN-leden gedaald tot 362.3S Dat aantal is 
terug te vinden op de website van de VHAN. Bij raadpleging van de 
ledenlijsten op de websites van de andere verenigingen blijkt het per
centage consulteerbare artsen lager te zijn dan het opgegeven leden
tal. Zo bleken er eind 2002 slechts 314 consulteerbare artsen-acu
puncturisten te vinden, waren er 81 consulteerbare ABNG-leden en 
waren er 72 orthomoleculaire artsen te vinden, van wie een onbekend 
aantal waarschijnlijk lid was van een der bovengenoemde verenigin
gen. De ANTTT (Artsenwerkgroep voor Niet-Toxische Tumorthera
pie) heeft nooit een ledenlijst gepubliceerd en ging medio 2003 op in 
de ABNG-2000. 
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Figuur 8. Totaal aantal alternatieve artsen, aangesloten bij een alterna
tief-geneeskundige beroepsvereniging. 

Na 1990 stagneert de stijging van het aantal alternatieve artsen (dat 
lid is van een beroepsvereniging), terwijl het aantal reguliere artsen 
in ons land bleef stijgen. Percentueel is het aantal alternatieve artsen 
sinds 1990 dus aanzienlijk gedaald. 

Nota bene: deze getallen laten zich niet eenvoudig berekenen door 
optelling van de gegevens per aparte beroepsvereniging, want veel 
artsen zijn lid van meerdere verenigingen. Ze zijn bijvoorbeeld zowel 
homeopaat als acupuncturist. Ook betekenen de getallen niet dat al 
deze artsen ook daadwerkelijk praktiseren. Van de 220 antroposofi
sche artsen die in 2001 lid waren van de NVAA, praktiseerde bijvoor
beeld slechts de helft.36 

c Huisartsen 

10 -1 

1 -

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 

Figuur 9. Ontwikkeling aantal alternatief werkende huisartsen in Neder
land: percentage huisartsen, dat (ook) alternatief behandelt. Bron: CBS. 

Het CBS telt hier de eigen (ook) alternatieve huisarts: aan de geën
quêteerden wordt gevraagd of hun huisarts alternatieve behandelwij
zen aanbiedt. Als maat voor de alternatieve consumptie zijn deze aan
tallen onbruikbaar, omdat het bij deze contacten vaak om reguliere 
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behandeling zal gaan. De grafiek geeft slechts het aantal mensen weer 
dat zijn huisarts als toepasser van een of meer alternatieve geneeswij
zen kent. Het is misleidend en verwarrend om, zoals het c B s doet, dit 
percentage op te tellen bij het percentage mensen dat contact heeft 
met een alternatieve genezer die niet de eigen huisarts is en daar dan 
het totale aantal alternatieve contacten op te baseren. De grafiek laat 
zien hoe het percentage huisartsen dat (ook) alternatief behandelt 
toenam tot 1993 om daarna een gestage en nog altijd doorgaande 
daling te vertonen tot 4,7 procent in 2002. Het getal ligt nu weer 
onder het niveau van 1986. 

D Aantal alternatieve artsen ten opzichte van het totaal aantal artsen 

Eind 2001 telde Nederland 54.624 in het BiG-register ingeschreven 
artsen. Een jaar later bedroeg dat aantal 56.602.37 De ongeveer 1100 
bij een alternatieve beroepsorganisatie aangesloten artsen vormen 
daarmee 2 procent van de beroepsgroep. Onderzoek van de ledenlijs
ten van de NAAV, VHAN, ABNG en NVAA naar praktiserende en consul
teerbare alternatieve artsen (medio 2002), zoals beschikbaar op hun 
websites, toont aan dat de meerderheid basisarts is en dat het aantal 
medisch specialisten in totaal 76 bedroeg. Op het getal van 29.000 
BiG-geregistreerde specialisten vormt dat een aandeel van 0,26 
procent. Er werden 47 specialist-acupuncturisten gevonden, 14 spe-
cialist-homeopaten, 5 specialist-natuurartsen en 10 antroposofische 
specialisten. Onder de 47 acupuncturisten waren 15 disciplines 
vertegenwoordigd, met als uitschieters de anesthesisten (10) en de 
psychiaters (8). 

in Financiële aspecten 

A De consulten 

Gezien het feit dat een groot deel van de alternatieve consulten bui
ten de ziektekostenverzekeringen valt en een aanzienlijk deel contant 
wordt betaald, zijn over de kosten slechts schattingen te maken. Wel 
is goed gedocumenteerd dat voor individuele (kanker)patiënten de 
kosten soms zeer hoog kunnen uitvallen. Van der Zouwe vond eind 
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jaren tachtig een gemiddelde van 150 euro per maand aan kosten 
voor alternatieve diëten. Houtsmuller beweerde zelfs dat zijn dieet 
plus medicatie 450 tot 900 euro per maand kostte. De meeste verze
keraars betaalden dit uiteraard niet. 

Over de totale uitgaven aan consulten bij alternatieve genezers zijn 
verscheidene cijfers bekend. Aakster ging in 1981 uit van de, al vrij 
wankele, cijfers van Van Dijk uit 1977 en vermenigvuldigde het aan
tal consulten met een gemiddelde prijs per consult van 40 gulden 
(18,18 euro) en kwam zo op een totaal van 127 miljoen euro (280 
miljoen gulden). 

De uitkomst van het NiPG-onderzoek uit 1980 kwam neer op een 
schatting van tussen de 74 en 96 miljoen euro (163 en 212 miljoen 
gulden) per jaar. 

Maassen van den Brink kwam in 1987 tot een schatting van tussen 
de 400 en 600 miljoen gulden per jaar, afgemaakt op 570 miljoen 
(257 miljoen euro). Omdat paranormale genezers wellicht minder 
georganiseerd zijn dan andere alternatieve genezers, maar wellicht 
ook omdat de nieuwere alternatieve geneeswijzen snel aan populari
teit wonnen, bleken de uitgaven voor paranormale hulp het laagste 
te zijn. Aan de manuele geneeswijze werd in 1986 het meeste geld 
besteed, terwijl deze geneeswijze in 1977 door Van Dijk nog niet eens 
werd meegenomen in zijn beschouwingen. 

Natuurgeneeswijze 

Paranormale geneeswijze 

Homeopathie 

Antroposofische geneeswijze 

Acupunctuur 

Manuele geneeswijze 

Totaal 

euro 

40.714.772 

12.040.994 

15.253.527 

13.606.431 

81.080.681 

95.075.468 

257.749.260 

Tabel 6. Kosten in 1986 van zes geneeswijzen (ontleend aan Maassen van 
den Brink). 

Ter vergelijking: Maassen van den Brink vermeldde dat er in datzelf
de jaar 2244 miljoen gulden (1020 miljoen euro) werd uitgegeven aan 
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de reguliere hulp van huisartsen en fysiotherapeuten: een factor 3,9 
maal meer dan in de alternatieve sector. De verdeling tussen regulier 
opgeleide hulpverleners (huisartsen en fysiotherapeuten) en niet-re-
gulier opgeleiden was toen al doorgeslagen in de richting van de re
gulieren: gezamenlijk verdienden zij in 1986 360 miljoen gulden (163 
miljoen euro), terwijl de niet-regulier opgeleiden goed waren voor 
210 miljoen gulden (95 miljoen euro). 

Na 1986 zijn geen becijferingen meer gemaakt over de uitgaven 
aan alternatieve hulp, maar extrapolatie van een toename van het 
aantal consulten met 30 procent (tabel 2) en een inflatie van 40 pro
cent sinds 1986, doet vermoeden dat de uitgaven aan consulten in de 
alternatieve sector anno 2002 570 x 1,3 x 1,4= 1.048.300 gulden (476 
miljoen euro) bedroegen. 

B De middelen 

Behalve over de aantallen patiëntencontacten en genezers zijn er ook 
cijfers beschikbaar over de omzet van homeopathische middelen, 
natuurgeneesmiddelen en voedingssupplementen en ook deze cijfers 
kunnen een goede indruk geven van de populariteit van de alternatie
ve geneeskunde, in het bijzonder die van de homeopathie en van de 
orthomoleculaire geneeskunde. 

Volgens een opgave van de NEHOMA (Nederlandse Associatie van 
Fabrikanten en Importeurs van Homeopathische, Antroposofische en 
Fytotherapeutische geneesmiddelen) bedroeg de omzet in de sector 
homeopathische en natuurgeneesmiddelen (inclusief antroposofica) 
in 1987 naar schatting 41 miljoen euro (90 miljoen gulden) en in 
1997 57 miljoen euro (126 miljoen gulden), een stijging van 43 pro
cent.38 De trend is weergegeven in tabel 7. 

Consumentenprijzen 

1987 

7° 

1993 

i n 

1994 

97 

'995 

95 

1996 

98 

r997 

97 

Tabel 7. Opgave NEHOMA, omzet homeopathie/jytotherapie in miljoenen 
euro 's. NB: de getallen zijn geëxtrapoleerd op basis van de door Neprofarm 
opgegeven -winstmarge van 70 procent. 
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Bij de interpretatie van tabel 7 dient men zich te realiseren dat het 
hier omzetcijfers betreft: het publiek betaalde bijna tweemaal zoveel, 
gezien de hoge winstmarges op deze producten. Volgens cijfers van 
het Instituut voor Medische Statistiek (IMS) in Leiden bedroeg de 
omzet in 1991 al 91 miljoen euro (200 miljoen gulden).39 Er bestaat 
een opvallende discongruentie tussen de cijfers, zoals berekend door 
het IMS en ook die van Neprofarm en de laatste nog door NEHOMA 

vrijgegeven cijfers. Dat is bevreemdend omdat NEHOMA daarbij stelt 
dat zij meer dan 90 procent van de markt vertegenwoordigt. Over het 
jaar 1993 bijvoorbeeld zou er volgens NEHOMA voor 111 miljoen euro 
zijn omgezet, terwijl Neprofarm een getal van 174 miljoen euro rap
porteerde (beide in consumentenprijzen). Neprofarm gaf na 1993 
geen schatting meer van de omzet in homeopathica ('ongeregistreer
de zelfzorgproducten'). De omzetcijfers van deze sector lopen opval
lend parallel met de ontwikkeling van het aantal (huis)artsen dat al
ternatief actief is: ook hier viel de top rond 1993! 

Sinds de jaren negentig heeft de omzet in homeopathica twee klap
pen te verwerken gekregen.Ten eerste werd in 1993 de homeopathie 
uit het ziekenfondspakket geschrapt, wat tot een stagnatie van de 
jarenlange omzetgroei leidde. Na 1997 ontbreken gegevens over de 
omzet van homeopathica, omdat de NEHOMA, die ze vroeger op 
haar website publiceerde, de cijfers niet meer vrijgaf. Een tweede 
bedreiging voor de omzet van de sector is de sinds 2002 bestaande 
registratieprocedure, die het arsenaal aanzienlijk ging inperken. Wel
ke invloed dat op de omzet zal hebben, is vooralsnog onduidelijk. 
Vermoedelijk zal het meevallen, omdat de best verkopende middelen 
allemaal zijn geregistreerd. 

Sinds 2000 is de consumptie van homeopathica overvleugeld door 
het gebruik van vitamines, mineralen en voedingssupplementen, veel
al afkomstig van orthomoleculaire firma's. Het merendeel van deze 
middelen, ongeveer 83 procent, wordt volgens Neprofarm via de 
drogisten verkocht. De cijfers staan vermeld in tabel 8. 
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Consumentenprijzen 

1992 

32 

r993 

V' 

1994 

54 

'997 

59 

1999 

95 

2000 

105 

2001 

126 

Tabel 8. Omzet vitamines/mineralen in miljoenen euro's, NB: de getallen 
zijn geëxtrapoleerd op basis van de door Neprofarm opgegeven winstmarge 
van 70 procent. 

Het getal over 2000 is afkomstig van IMS Health, maar een woord
voerder van Numico schatte de omzet eerder op 227 miljoen euro.4° 
Veel is dus ook hier onzeker. 

De meest nauwkeurige schatting die thans (anno 2002) gemaakt kan 
worden over de uitgaven aan alternatieve geneeskunde én alternatieve 
middelen is als volgt samengesteld: 

Consulten 476.363.000 
Homeop./fytother. 97.272.000 
Vitamines/mineralen 125.909.000 

Totaal in euro 699.544.000 

Dat bedrag komt overeen met 1539 miljoen gulden. Als de schatting 
van Neprofarm uit 1993 over de omzet in homeopathica en fytothe-
rapeutica beter is dan die van NEHOMA, dan stijgt, bij een veronder
steld gelijk blijven van de omzet in homeopathica, dit bedrag met 76 
miljoen euro (168 miljoen gulden). Als Numico de omzet in vitami
nes en mineralen beter schatte dan IMS Health, dan stijgt dit getal 
nog eens met 122 miljoen euro (268 miljoen gulden). Die beide stij
gingen aangenomen, komt het aan alternatieve geneeswijzen uitgege
ven bedrag 198 miljoen euro hoger uit en bedraagt het totaalbedrag 
wellicht 897 miljoen euro. 

De uitgaven aan alternatieve hulp en middelen kunnen dus worden 
geschat op 700 tot 900 miljoen euro. De totale kosten voor de ge
zondheidszorg in Nederland bedroegen in 2000 33 miljard euro, 
waarvan 13,6 miljard extramuraal werd uitgegeven (cBS-gegevens). 
Als percentage van de totale kosten werd dus ongeveer 2,4 procent 
uitgegeven aan alternatieve geneeswijzen, terwijl dat percentage ten 
opzichte van de extramuraal uitgegeven bedragen 5,8 procent be
droeg. De een zal dit bedrag als marginaal beschouwen, maar de an
der met evenveel recht als zeer substantieel. 
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iv Vergelijking met buitenlandse cijfers 

Het is vrijwel onmogelijk om een vergelijking van de Nederlandse 
cijfers met die uit het buitenland te maken. In de eerste plaats is er 
een enorme spreiding in het gebruik van alternatieve geneeswijzen, 
zelfs binnen bepaalde streken van een land. Verder bestaan er ver
schillende opvattingen van wat onder alternatief wordt verstaan. Ook 
variëren de wijzen van enquêteren en de grootte van de steekproeven 
per onderzoek. Bovendien wordt in het ene land gevraagd naar de 
alternatieve consulten in het afgelopen jaar en in het andere land naar 
de geregistreerde lifetime alternatieve consulten. 

Ernst, die in 2000 een systematische review van de prevalentie van 
het wereldwijd gebruik van alternatieve geneeswijzen publiceerde,4' 
kwam tot een spreiding van 9 tot 65 procent, afhankelijk van de vraag 
of gebed c.q. spirituele geneeswijzen, massage en levensstijldieet al of 
niet werden meegerekend. Hij concludeerde dat 'The true prevalence 
of use of complementary/alternative medicine in the general popula
tion remains uncertain.' 

Harris en Rees42 publiceerden in 2000 een artikel over hetzelfde 
onderwerp en eindigden met soortgelijke woorden: 'Complementary 
and Alternative Medicine (CAM) is used by substantial proportions of 
the general population, but differences in study design and methodo
logical limitations make it difficult to compare prevalence estimates 
within and between countries.' 

In de vs rapporteren vrijwel simultaan uitgevoerde studies een 
spreiding tussen 8,3 en 42 procent. Veelal werd bij de hogere uitkom
sten relaxation, kruidentherapie en gebed meegerekend.43 

v Samenvatting 

De alternatieve consumptie steeg sinds 1968 sterk. Bakker schatte dat 
in 1968 slechts 1 procent van de bevolking een alternatieve genezer 
bezocht. Volgens cijfers van het CBS steeg de alternatieve consumptie 
vanaf 1981 (toen al 4 procent van de bevolking, een verviervoudiging 
ten opzichte van 1968) tot 1989 (6 procent van de bevolking), om 
sindsdien vrijwel constant te blijven. Volgens cijfers van het SCP ZOU 
dat percentage zelfs 16 procent hebben bedragen in 1994. Sinds on
geveer tien jaar neemt de alternatieve consumptie procentueel waar-
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schijnlijk niet meer toe. De gevonden discrepanties tussen de cijfers 
kunnen twijfel doen rijzen aan de betrouwbaarheid ervan, maar bete
re cijfers zijn niet voorhanden. 

In 2001 bezochten volgens het CBS ongeveer i.091.000 mensen 
een alternatieve genezer, wat leidde tot ruim 7,5 miljoen consulten. 
Onder chronisch zieken is de consumptie van alternatieve geneeswij
zen aanzienlijk hoger dan normaal, terwijl het gebruik van alternatie
ve geneeswijzen bij kanker de afgelopen twintig jaar een sterke fluc
tuatie heeft vertoond en recent duidelijk afneemt, zeker waar het de 
diëten betreft. Omdat de CBS-cijfers wel zeer globaal zijn, zou het 
interessant zijn om de prevalentie van het gebruik van alternatieve 
geneeswijzen bij een aantal ziektecategorieën longitudinaal te volgen. 
Zoals in het geval van kanker al gebleken is, zou dat wellicht meer 
inzicht geven in de trends dan de CBS-cijfers, waarin onvermijdelijk 
appels en peren op één hoop worden gegooid. 

Hoger opgeleiden (hbo/universiteit) maken ongeveer tweemaal vaker 
gebruik van alternatieve genezers dan lager opgeleiden (lbo-niveau). 
Bekeken op leeftijds- en geslachtskenmerken, scoren vrouwen (9,0 
procent) hoger dan mannen (4,8 procent) en is er een maximale con
sumptie bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar, van wie in 2001 zelfs 
12,1 procent een alternatieve genezer bezocht. Het verschil tussen 
mannen en vrouwen wat betreft bezoek aan alternatieve genezers 
werd in de afgelopen twintig jaar nog groter dan het al was. 

Het aantal artsen dat een alternatieve geneeswijze toepast, steeg sterk 
vanaf 1975 (ongeveer 100) tot 1993 (1150) en begon daarna licht te 
dalen tot ongeveer 1100 in 2002. In volgorde van omvang van hun 
beroepsvereniging zijn het met name acupuncturisten, homeopaten, 
antroposofen, manueel artsen en natuurgeneeskundig artsen. Lang 
niet al deze artsen praktiseren en van de actief praktiserenden doet 
een deel dat parttime. Momenteel is 2 procent (1100) van alle artsen 
in Nederland lid van een vereniging van alternatieve artsen. Van de 
medisch specialisten is slechts 0,26 procent alternatief actief. Het 
percentage huisartsen dat (ook) alternatieve geneeswijzen biedt, steeg 
dramatisch vanaf 1-2 procent in 1975 via 4,6 procent in 1985 en 8,7 
procent in 1990 tot een piek in 1993 van 9,4 procent. Daarna zette 
een gestage en nog steeds doorgaande daling in tot 4,7 procent in 
2 0 0 2 . 
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De uitgaven aan alternatieve hulp en middelen kunnen worden geschat 
op 700 tot 900 miljoen euro per jaar. De totale kosten voor de ge
zondheidszorg in Nederland bedroegen in 2000 33 miljard euro, 
waarvan 13,6 miljard extramuraal werd uitgegeven (cBS-gegevens). 
Als percentage van de totale kosten werd dus ongeveer 2,4 procent 
uitgegeven aan alternatieve geneeswijzen, terwijl dat ten opzichte van 
de extramuraal uitgegeven bedragen 5,8 procent bedroeg. 

4.3 Conclusie 

Sinds de opkomst van de alternatieve geneeskunde rond 1973 lijkt er 
een sterke toename van het aantal gebruikers en aanbieders te zijn 
opgetreden. Ten opzichte van de periode ervoor is het aantal gebrui
kers gestegen van 1 procent naar 6 procent van de bevolking. Ook 
het aantal aanbieders nam sterk toe, waaronder ook een flink aantal 
artsen. Het hoogtepunt van de bloei der alternatieve geneeskunde ligt 
rond 1993 toen 9,4 procent van de huisartsen (ook) alternatief actief 
was. Daarna zette een gestage daling van dat percentage in, terwijl 
het percentage van de bevolking dat een alternatieve behandeling 
onderging sinds 1993 ongeveer stabiel bleef. Dat betekent dat men 
die hulp meer bij niet-artsen en andere artsen dan bij de eigen huis
arts haalde. In aanmerking genomen dat het totaal aantal alternatief 
werkzame artsen sinds 1993 dalende is, betekent dit dat het aandeel 
van de artsen in het alternatieve hulpaanbod aan het afnemen is. 

Mogelijk is de afnemende participatie (op alternatief-geneeskundig 
gebied) van de huisartsen een gevolg van de academisering van de 
huisartsgeneeskunde, waardoor aanstaande huisartsen ook leren we
tenschappelijk onderzoek te doen. Ook het thans ontbreken van een 
economische noodzaak zou daarbij echter nog een rol kunnen spelen: 
van een huisartsenoverschot is geen sprake meer en de politieke be
voordeling van alternatieve huisartsen is voorbij. 

Van de medisch-specialisten beoefent slechts 0,26 procent een 
alternatieve geneeswijze. 

De totale kosten die de alternatieve geneeskunde met zich mee
brengt kunnen worden geschat op 700 miljoen euro (consulten 476 
miljoen, middelen 224 miljoen). Dit bedrag komt overeen met 2,4 
procent van de totale kosten van de gezondheidszorg en 5,8 procent 
van de extramurale kosten. 
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Over motieven en gebruikerskenmerken is veel bekend: patiënten 
geven zeer uiteenlopende redenen op. Bij chronisch zieken zijn de 
volgende de belangrijkste: i. Geen enkele behandeling onbeproefd 
laten. 2. Baat het niet, dan schaadt het niet. 3. Aandringen van ande
ren. 4. Verwantschap met de filosofie van de alternatieve geneeswijze. 
Opvallend is dat - anders dan in de jaren zeventig - bijna niemand 
meer genezing verwacht van de alternatieve geneeswijze. De ver
wachtingen zijn bescheidener geworden en de alternatieve behande
ling als 'laatste strohalm' komt nauwelijks voor, ook niet bij kanker
patiënten. Kenmerken van gebruikers zijn: vaker vrouwelijk geslacht, 
vaker hoog opgeleid en vaker jongeren. De ontkerkelijking lijkt geen 
gewichtige rol te spelen. 

Veel van deze kenmerken en motieven zullen ook in de periode 
voor de bloei van de alternatieve geneeskunde een rol hebben ge
speeld en hiermee kan dus nog niet de waargenomen stijging van het 
gebruik worden verklaard. Op dit vraagstuk zal ik in de algemene 
discussie in hoofdstuk 8 nader ingaan. 

SS 


