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5 Alternatieve geneeskunde en de receptie in de 
medische beroepsgroep 

We believe that the health of a culture is measured in part by the vigor 
with which its immune system responds to nonsense. 

GROSS EN L E V I T T 1 

5.1 Inleiding 

De leek kan de kwaliteit van artsen of de waarde van behandelme
thoden maar zeer ten dele beoordelen. Het is een in de beroeps
groep breed erkend ervaringsfeit, dat slechte artsen vaak nog door 
hun patiënten op handen worden gedragen, terwijl collega's al lang 
zien dat hun werk beneden de maat is. Als patiënten hun behande
lend artsen het vereiste vertrouwen moeten kunnen schenken, dan 
moeten er dus andere dan marktmechanismen zijn waarmee disfunc
tionerende artsen gecorrigeerd kunnen worden. Het gewichtigste 
mechanisme hierbij wordt gevormd door de sociale controle van 
artsen die met elkaar samenwerken: in waarneemgroepen van huis
artsen (die overigens recent aan erosie onderhevig zijn ten gevolge 
van de centrale huisartsenposten) en in maatschappen en medische 
staven van ziekenhuizen. Waar artsen solitair werken, een situatie 
die thans - ook door de huisartsenorganisatie zelf - algemeen als 
ongewenst wordt beschouwd, bestaat een aanzienlijk risico op ge
brek aan corrigerende mechanismen. Het risico voor de patiënt is 
nog groter als solitaire artsen afwijkende behandelwijzen gaan toe
passen, zoals alternatieve geneeswijzen. Juist alternatieve artsen wer
ken veelal solitair. 

Behalve in een incidenteel geval door ziektekostenverzekeraars 
moet hier de borging van de kwaliteit van de geboden zorg worden 
bewerkt door het medisch tuchtrecht en soms nog door de medisch-
wetenschappelijke vereniging. 

Zoals in hoofdstuk 4 werd gezien gingen in de periode vanaf 1973 
aanzienlijke aantallen artsen alternatieve geneeswijzen toepassen. In 
dit hoofdstuk zal worden bezien wat de rol van de tuchtrechtspraak 
is geweest bij de beteugeling van deze ontwikkeling. Paragraaf 5.2 
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geeft wat oudere casuïstiek welke in 5.4 wordt geactualiseerd. Veel 
artsen zijn lid van een medisch-wetenschappelijke vereniging, die 
vaak zowel beroepsbelangen als kwaliteitsbevordering nastreeft. In 
5.3 wordt bezien hoe dit laatste streven uitpakt als men wordt geat
tendeerd op alternatief werkende leden in eigen kring. 
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5-2 's Konings laatste argument: over tuchtrecht en alter
natieve geneeskunde* 

Artsen tobben sinds mensenheugenis over hun omgang met dissiden
te collega's. In 1882 kampte de afdeling Oldambt van de KNMG met 
een collega, die universaalpillen propageerde. Hij bedankte daarop 
voor het lidmaatschap. In hetzelfde jaar werd in Leiden een arts als 
KNMG-lid geroyeerd omdat hij recepten van een helderziende onder
tekende.2 In 1897 publiceerde de homeopathisch arts J.I.A.B. van 
Roijen zijn Waarom ik bedankt heb voor het lidmaatschap van de Ned. 
Mij tot bevordering der Geneeskunst. Hij deed dit nadat de afdeling 
Rotterdam, waarvan hij lid was, een motie had aangenomen, die 'de 
Homoeopathie niet als bijzondere geneeswijze erkende' en haar ver
oordeelde als 'irrationeel', hoewel een motie waarin werd opgeroepen 
tot royement geen meerderheid haalde. Bovengenoemde artsen zou
den zich anno 2001 als 'alternatief' betitelen en de problemen duren 
voort. KNMG-gedragsregels bestaan nog wel, maar de verenigings
rechtspraak van de KNMG is volledig geatrofieerd.3 De normen moe
ten dus gehandhaafd worden door de tuchtrechter. 

In 1993 trachtte ik te onderzoeken ofde hypothese dat alternatieve 
artsen vaker dan gemiddeld in aanraking kwamen met het medisch 
tuchtrecht.4 Ik wilde ook weten of hun afwijkende wijze van praktijk
voering vaak tot schade zou leiden en hoe de tuchtrechter de alter
natieve inzichten zou laten meewegen in zijn overwegingen. Een vol
ledig overzicht kon ik niet krijgen: de uitspraken waren tot recent 
geheim en ontoegankelijk voor geïnteresseerden. Een aantal casus 
kwam ik wel op het spoor. 

Op 23 mei 1990 werd een Moerman-arts veroordeeld tot een 
schorsing van zes maanden in de uitoefening der geneeskunst wegens 
'grove onkunde'.5 De arts onderzocht kankerpatiënten onder meer 
met behulp van auriculo-acupunctuur en voetzoolreflexologie. Zijn 
adviezen bestonden uit het afraden van dringend geïndiceerde opera
ties, het voorschrijven van Nolvadex, Breuss-kuren (zes weken sap-
vasten), injecties met foetaal mesenchym en thymus-extract. 

Op 28 september 1991 werd een radioloog/acupuncturist berispt 
door het Centraal Medisch Tuchtcollege (CMT) omdat hij bij een 

* Eerder verschenen in Medisch Contact 2001 56: 518-520. De titel verwijst 
naar 'Ultima ratio regis', vroeger gegraveerd op de loop van kanonnen. 
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patiënte met een nog ongediagnostiseerde acute lymfatische leukemie 
met behulp van elektro-acupunctuur de diagnose galstenen en panto-
theenzuur-deficiëntie had gesteld.6 Hij stelde vervolgens een homeo
pathische behandeling in. 

Op 22 september 1992 werd door het gerechtshof te Leeuwarden 
aan een Groningse homeopathisch arts een schorsing van een jaar 
opgelegd in de uitoefening van de geneeskunst.7 De door de inspec
teur aangeklaagde was al tweemaal eerder tuchtrechtelijk veroordeeld 
en werd geschorst wegens slordige praktijkvoering, onvoldoende 
overleg met andere artsen en het door elkaar voorschrijven van ho
meopathische en reguliere medicijnen. 

In 1996 werd door het Amsterdams gerechtshof een schorsing van 
drie maanden opgelegd aan een homeopathisch werkend huisarts, die 
een zwangere met pre-eclampsie had behandeld met homeopathica 
en later de diagnose HELLP-syndroom had gemist, leidend tot de 
dood van het kind en ernstig ziek zijn van de moeder.8 

In 1997 werd een antroposofisch huisarts door het CMT berispt 
wegens het afwijken van de NHG-standaard otitis media.9 Het kind 
werd ondanks aanhoudende klachten behandeld met Weleda-korrels 
en verwijzing naar een specialist werd geweigerd. De huisarts inter
preteerde de klachten als een reactie van het kind op de gezinssitua
tie. Het kind werd blijvend doof aan één oor. 

Opvallend is, dat er bij de veroordeling van deze alternatieve artsen 
nergens een afkeurend woord wordt gewijd aan hun beoefening van 
de onderscheiden alternatieve behandelwijzen. Het toepassen van 
bizarre geneeswijzen als de homeopathie ('het gelijkende geneest 
het gelijkende'), de Chinese acupunctuur (op basis van pre-Vesa-
liaanse anatomische onzin) en de esoterie der antroposofische ge
neeskunde zou een arts, nog los van eventuele bijkomende onkunde, 
immers direct moeten kandideren voor een tuchtrechtelijk verwijt. 
De tuchtrechter zou toch moeten zien, dat er hier sprake is van dis
functionerende artsen, die niet incidenteel falen maar vroeg of laat 
patiënten met hun vreemde ideeën opnieuw in gevaar zullen bren
gen. Deze omstandigheid - 'Thy sin is not accidental, but a trade' 
(Shakespeare) - lijkt evenwel voor de tuchtrechter een non-issue! 

De filosofie achter deze verbazende terughoudendheid is ooit ex
pliciet ter sprake gebracht door het CMT bij een zaak uit 1980 tegen 
de oprichtster van de 'orthomanuele geneeskunde'10. Deze arts had 
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in 1975 en 1976 een veertienjarig meisje behandeld, dat leed aan een 
scoliose en had volgens het regionaal tuchtcollege blijk gegeven van 
grove onkunde en werd berispt. Zij ging in beroep en het CMT hoor
de daarop als getuige-deskundige onder anderen een hoogleraar or
thopedie. Deze stelde vast, dat de door de arts toegepaste methode 
een wezenlijk andere is, dan die welke door de orthopedie wordt toe
gepast, en het college had zich, aldus de hooggeleerde, ook van die 
zijde nader moeten laten voorlichten: 'De mogelijkheid dat gevestig
de specialisten, wier belangstelling en aandacht zich weinig buiten 
het eigen vakgebied kan uitstrekken, een volledig oordeel over een 
zich buiten dat gebied toegepaste, nog in ontwikkeling zijnde genees
wijze slechts bij benadering kunnen uitspreken, moet altijd in acht 
worden genomen.' 

Het CMT oordeelde vervolgens, 'dat in de geschiedenis van de ge
neeskunde talrijke voorbeelden bestaan van therapieën die na aanvan
kelijke verguizing later hun deugdelijkheid hebben bewezen. Het ligt 
niet op de weg van de tuchtrechter over de waarde van een therapie als zo
danig een oordeel te geven; slechts wanneer van een behandelwijze niet kan 
worden gezegd, dat van een redelijke toepassing van de geneeskunde sprake 
is, kan die toepassing op zich, zoals in de beslissing van het regionaal college, 
als blijk van grove onkunde worden gekwalificeerd.' De uitspraak van het 
regionaal college werd vervolgens door het CMT vernietigd en het ten 
laste gelegde verworpen. 

Het lijkt er veel op dat de tuchtcolleges, die sindsdien te maken 
kregen met alternatieve artsen, deze uitspraak voortdurend in ge
dachten hebben gehouden. De vraag kan echter met reden gesteld 
worden of deze stilzwijgend tot leidraad verheven uitspraak toepas
baar geacht mag worden op behandelwijzen als homeopathie, antro
posofische geneeswijze, manuele therapie, natuurgeneeswijze en acu
punctuur. Het CMT heeft destijds - zonder veel gezond verstand te 
tonen - geoordeeld, dat orthomanuele therapie beschouwd mocht 
worden als een jonge, nog experimentele behandelwijze, waaraan 
dezelfde kansen moesten worden geboden als aan die therapieën uit 
de geschiedenis der geneeskunde, die later van grote waarde bleken 
te zijn. Van behandelwijzen, die hun kinderschoenen reeds lang gele
den zijn ontgroeid (acupunctuur: 2500 jaar oud; homeopathie: 200 
jaar oud; natuurgeneeswijze: 150 jaar oud; manuele therapie: 100 
jaar oud; antroposofische geneeskunde: 80 jaar oud) en die desalniet
temin nooit enige erkenning van de universitaire geneeskunde heb-
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ben kunnen verwerven, kan dat natuurlijk niet goed worden volge
houden. 

De tuchtrechtspraak biedt goede mogelijkheden voor de bewaking 
van de kwaliteit van het medisch handelen en met name alternatieve 
artsen hebben extra tuchtrechtelijke attentie hard nodig. Ik zal daar
voor vijf redenen noemen. 

Ten eerste ontbreken bij alternatieve artsen de controle- en toet
singsmomenten, die voor reguliere artsen wel beschikbaar zijn. Op 
praktiserende artsen is er in stafverband (in de ziekenhuizen) en in 
waarnemingsgroepen (huisartsen) een aanzienlijke sociale en informele 
controle. Solitair werkende alternatieve artsen moeten deze kwali
teitscontrole echter geheel ontberen. 

Ten tweede, zoals ook door de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) 
vastgesteld, vertonen patiënten van alternatieve genezers aan hen een 
merkwaardig soort trouw." Dit komt enerzijds wellicht door het 
frequent bestaan van een sterk afhankelijke positie van de patiënt ten 
opzichte van de genezer en anderzijds waarschijnlijk ook door een 
zekere gêne over de verkeerde keuze die gemaakt is. Door het relatief 
lage aantal klachten van de slachtoffers zelf dat daarvan het gevolg is, 
blijven gevallen van schade en onkunde te makkelijk buiten het bereik 
van de tuchtrechtspraak. 

Ten derde achten wij het niet onwaarschijnlijk, dat er juist van 
alternatieve artsen een relatief groot percentage disfunctioneert. Een niet 
onbelangrijk deel van de alternatieve artsen in ons land is niet op 
grond van speciale belangstelling tot de beoefening van alternatieve 
geneeswijzen gekomen, maar om een negatieve reden. Wij denken 
met name aan artsen, die in de reguliere geneeskunde gefaald hebben 
en geen mogelijkheden meer zagen om in die sector hun brood te 
verdienen. 

Een vierde argument ten gunste van tuchtrechtelijk optreden te
gen alternatieve artsen ligt in de numerieke omvang van deze groep. Al 
zo'n tien jaar bedraagt hun aantal rond de noo . Het fenomeen kan 
niet meer als een marginaal verschijnsel worden afgedaan, want het 
betreft 2 3 3 procent van de beroepsgroep. 

Een laatste argument is de uitstraling die de toepassing van alternatie
ve geneeswijzen door artsen heeft op de uitoefening van deze categorie be
handelwijzen door niet-artsen. Het valt niet te verdedigen, dat voor 
toepassing van acupunctuur, natuurgeneeskunde, homeopathie en 
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dergelijke een universitaire opleiding in de geneeskunde nodig is. 
Het lijkt daarvoor eerder zelfs een nadeel. Toch ontlenen niet-art-
sen/alterneuten veel van hun status en zelfvertrouwen aan hun gestu
deerde 'grote broers', hetgeen geleid heeft tot tragische sterfgevallen 
tijdens bijvoorbeeld macrobiotische, iatrosofische en paranormale 
behandeling.12 Wij zijn van mening, dat alternatieve artsen en die 
instanties die hun activiteiten tolereren hiervoor medeaansprakelijk-
heid verweten kan worden. 

De tuchtrechtspraak zou de filosofie uit 1982 moeten afzweren. Het 
is toch overduidelijk, dat het niet aan gaat om aan alternatieve behan
delwijzen de status van experimentele veelbelovende therapie te blij
ven verlenen. Wat Skrabanek zo welsprekend noemde de 'demarcatie 
van het absurde': het maken van onderscheid tussen grensverleggend 
wetenschappelijk werk enerzijds en als pseudo-wetenschap vermomde 
kwakzalverij anderzijds, dat moet ook de tuchtcolleges gelukken. Af 
en toe lijkt dat al te gebeuren, gezien de uitspraak inzake de antropo
sofisch huisarts (zie pag. 92) en die in de volgende casus. Die betrof 
een berisping door het CMT van een arts voor natuurgeneeswijze, 
niet-toxische tumortherapie en ozontherapie, die een 'anti-mv-se-
rum' had verstrekt waarvan - en dit was de kern van het verwijt - de 
werking niet wetenschappelijk bewezen is. In plaats van ditvonnis toe 
te juichen vroegen Af e-hoofdredacteur Crul en KNMG-jurist Rijksen'3 

zich - in een aanval van reguliere bescheidenheid c.q zelfhaat - direct 
af of dit argument wel gehanteerd zou moeten worden gezien de aan
wezigheid van therapieën binnen de reguliere geneeskunde, waarvan 
de effectiviteit ook niet bewezen geacht mag worden (sommige fysio
therapie en psychotherapie). Het inlijven daarvan in de 'alternatieve 
geneeskunde' gaat echter voorbij aan de inspanningen van die secto
ren om zich te onderwerpen aan de tucht van de evidence based ge
neeskunde en aan hun volledige inpasbaarheid in het reguliere be
grippenkader uit anatomie, fysiologie en psychologie. Geen harde 
bewijzen neen, maar tenminste geen absurdismen als 'stoorvelden, 
meridianen, etherische lichamen en reïncarnaties', dat scheelt toch al 
alles! 

Tuchtrechtelijk optreden tegen alternatieve artsen dient niet alleen 
het directe belang van de patiënten, die zich aan hun hulp toever
trouwen. Er staat meer op het spel: artsen hebben het vertrouwen 
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van hun patiënten bij elke behandeling hard nodig. Dat vertrouwen 
van de patiënt kan alleen optimaal in stand blijven als de beroeps
groep zoveel mogelijk met één mond spreekt en uniform optreedt. 
Geen groter ramp voor een patiënt, dan twee dokters die elkaar te
genspreken. Alternatieve artsen doen niet anders dan hun reguliere 
vakbroeders tegenspreken. 

De wet bepaalt dat klachten bij het tuchtcollege alleen kunnen 
worden ingediend door rechtstreeks belanghebbenden, het bestuur 
van een instelling waaraan de aangeklaagde is verbonden en door de 
inspecteur voor de IGZ. Maar waarom kunnen artsen hun collega's 
niet eigenlijk aanklagen? Immers, als artsen handelingen verrichten 
die het vertrouwen in de geneeskunde ondermijnen, dan is in zekere 
zin elke arts direct belanghebbende, want daarvan het slachtoffer. 
Zowel de KNMG-rechtspraak als de tuchtrechter accepteert een klacht 
op die basis echter niet.'4 Daarom moet de IGZ het initiatief nemen 
om aan de tuchtrechter in dit opzicht normstellende uitspraken te 
ontlokken. Idealiter zou uitsluitend het beoefenen van een alternatie
ve geneeswijze op zich eens ter beoordeling aan de tuchtrechter moe
ten worden voorgelegd, dus zonder 'vervuiling' door toegebrachte 
schade of door het simultaan aanwezig zijn van uit andere gedragin
gen gebleken 'grove onkunde'. Alleen in een dergelijke casus kan de 
tuchtrechter een principiële uitspraak doen, welke anno 2001 hope
lijk anders zal uitvallen dan die uit 1982. Ik wees al op twee recente 
hoopgevende uitspraken. De logische volgende stap - het expliciet 
tuchtrechtelijkveroordelen van toepassing van alternatieve methoden 
door artsen - is echter nog niet gezet. Een dergelijke uitspraak zou 
zowel bijdragen aan het behoud van de intellectuele status als aan de 
geloofwaardigheid van de geneeskunde: beide zaken waarvan het be
lang nauwelijks kan worden onderschat. 
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5.3 Wetenschappelijke verenigingen en hun zelfreinigend 
vermogen. Een beschouwing aan de hand van actuele 
casuïstiek 

Hoofdinspecteur voor gezondheidszorg Kingma maakte op 12 okto
ber 2002 bekend dat zijn dienst een onderzoek zal instellen naar mo
gelijke verwijtbare betrokkenheid van artsen bij het overlijden van de 
comédienne Sylvia Millecam op 19 augustus 2001.15 De Vereniging 
tegen de Kwakzalverij (VtdK) bepleitte ter zake al eerder een actieve
re houding van de Inspectie tegenover alternatieve artsen, ook als er 
- zoals in dit geval - geen klachten van patiënten of nabestaanden 
beschikbaar zijn; ik ben dan ook ingenomen met Kingma's aankondi
ging.16 

In dit artikel wil ik enkele ervaringen rapporteren, die de VtdK 
opdeed toen zij trachtte ook de erkende wetenschappelijke verenigin
gen in dit opzicht tot meer diligentie te manen. Een vergelijking met 
de kwaliteitscontrole van alternatieve beroepsverenigingen zal ook in 
deze beschouwing worden betrokken. 

Zowel de erkende wetenschappelijke verenigingen als de beroeps
verenigingenvan alternatieve artsen pretenderen de kwaliteitvan hun 
beroepsuitoefening te bevorderen door kwaliteitsbeleid, visitaties, 
nascholing en het goed afhandelen van klachten. Van deze artsen
organisaties mag dus worden verwacht dat ze een strenge interne 
discipline handhaven. Ook de KNM G-gedragsregels voor artsen ken
nen een prominente rol toe aan de erkende wetenschappelijke vereni
ging: 'De arts is bereid zich te verantwoorden en zich toetsbaar op te 
stellen. Leidraad bij deze toetsing is het criterium "algemeen onder 
beroepsgenoten gebruikelijk", zoals dat onder meer geoperationali
seerd is of moet worden door de erkende wetenschappelijke vereni
ging' (artikel i.6).'7Toen deze gedragsregels inzake de toelaatbaar
heid van alternatieve geneeswijzen in de Algemene Vergadering van 
de KNMG op 3 oktober 1991 werden besproken, maakte de voorzitter 
duidelijk dat onder de wetenschappelijke verenigingen niet ook de 
alternatieve artsenverenigingen werden begrepen. Uiteraard poogt 
men ook in die kringen interne discipline uit te stralen, onder andere 

* Dit stuk verscheen onder de titel 'Medisch-wetenschappelijke verenigin
gen, kwaliteitscontrole en disfunctionerende artsen' in het NTvG (147) 
2003, 1749-1752. 
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via het goed afhandelen van klachten en via het tuchtrecht van de 
Artsenfederatie Alternatieve Geneeswijzen. 

LEDEN VAN V E R E N I G I N G E N VOOR ALTERNATIEVE G E N E E S K U N D E 

Het betreft hier de drie artsen die in 2001 in het nieuws kwamen 
door hun bemoeienis met de aan borstkanker overleden comédienne 
Sylvia Millecam. Hun aandeel in de begeleiding van Millecam werd 
destijds breed in de media uitgemeten - hier volgt een kort resumé 
van hun optreden en beroepsopvattingen. 

Arts A, basisarts, houdt al lange tijd praktijk in Haarzuilens, waar 
hij naast een praktijkruimte ook een bedrijf in eigen alternatieve ge
neesmiddelen huisvest. Hij behandelt vooral kankerpatiënten langs 
een eigen 'niet-toxische lijn'. Daarnaast was hij lid van de Nederland
se Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV). Zijn behandeling van kan
ker bestond bij Millecam vooral uit de uitspraak dat zij geen kanker 
had, maar een bacteriële infectie. Door hem 'erkende' kankerpatiën
ten behandelt hij met een serie van 21 infusen met zijn eigen midde
len. Zo'n behandeling kostte in 2001 in guldens 3500 (1588 euro). 
Lid van de NAAV wordt men alleen na het volgen van de NAAv-cursus. 
A heeft daar blijkbaar kennis opgedaan tijdens het onderdeel elektro-
acupunctuur en heeft vervolgens met dergelijke apparatuur (VEGA-

test) kanker vastgesteld bij meerdere mensen die dat niet hadden.1 

Vanwege het bij twee patiënten diagnosticeren van niet-bestaande 
hersentumoren, werd hij enkele jaren geleden een halfjaar geschorst 
uit het medisch beroep. Na een afwezigheid van 6 maanden hervatte 
A zijn praktijk. Toen hij in opspraak kwam na Millecams overlijden, 
sloot hij zijn praktijk opnieuw korte tijd en kreeg hij ook bezoek van 
de inspectie. Niet lang daarna heropende hij zijn praktijk, nadat hij 
volledig zou zijn gerehabiliteerd via een schrijven d.d. 18 maart 2002 
van de Inspectie, dat hij onmiddellijk publiceerde op de pro-alterna-
tieve website www.kanker-actueel.nl.Toen wij daarover navraag de
den bij de Inspectie, bleek er van rehabilitatie geen sprake te zijn; 
integendeel, men betreurde het dat er onvoldoende concrete klachten 
waren om opnieuw een zaak tegen A aanhangig te maken. Op de le
denlijst van de NAAV is A inmiddels niet meer te vinden. 

Arts B, een basisarts, biedt in zijn kliniek De Grens in Millingen 
aan de Rijn zijn patiënten onder andere elektroacupunctuur, donker-
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veldmicroscopie, magneetveldtherapie, colonhydrotherapie, biofeed
back, stemanalyse, onderwater-frequentietherapie, vitaminen, ho
meopathie en voedingssupplementen. Ook hij was lid van de NAAV. 
Het irreguliere gedrag van B ten tijde van Millecams ziekbed en daar
na bestond onder andere uit het geven van interviews waarin hij zich 
voor huisarts uitgaf en vertelde dat hij 'ten minste 90 procent van zijn 
patiënten geneest', maar ook door het doorgeven aan de pers van 
allerlei door Millecam gedane uitspraken. Deze uitspraken kwamen 
hem ter kennis nadat hij haar in de terminale fase van haar ziekte in 
zijn huis had opgenomen. Hij behandelde Millecam onder andere 
met PAPiMi-apparatuur, een 'ion-proton-elektron-kernmagnetische 
inductor' die is ontwikkeld door de Griekse arts P.T. Pappas (www. 
papimi.gr). Het apparaat zou werkzaam zijn bij: kanker, multiple 
sclerose, fracturen, blaasontsteking, pijnlijke oogkwalen, artrose, 
hoofdpijn, sport- en balletblessures, rugpijn, astma, allergie, hersen
tumoren, verbranding, et cetera. Voorts zou het nut hebben voor 
conditieverbetering en verbetering geven bij slechte schoolprestaties. 
Op de site is een grote hoeveelheid casuïstiek te vinden en onder het 
hoofdje 'New cancer cases from Holland' werd daar in oktober 2001, 
dus na Millecams overlijden, een aantal uit B'S praktijk aan toege
voegd. Onder deze casusbeschrijvingen bevonden zich onder andere 
vijf ziektegeschiedenissen van patiënten met borstkanker en uit de 
ziektegeschiedenis van de laatste van hen valt af te leiden dat B ook 
patiënten met kanker die nog niet regulier behandeld zijn, in behan
deling neemt. Ook tegen deze arts heeft de Inspectie tot nog toe 
- voorzover ons bekend - geen serieuze actie kunnen ondernemen. 
Ook hij blijkt inmiddels geen lid meer te zijn van de NAAV. 

Arts c is internist en lid van de Artsenvereniging ter Bevordering 
van de Natuurgeneeskunde (ABNG). Hij was vanaf 1988 verbonden 
aan het Diabetes Centrum Berg en Bosch, alwaar een combinatie van 
reguliere en alternatieve behandeling werd geboden. De door dr. c 
toegepaste therapieën waren onder andere acupunctuur, homeopa
thie en paranormale therapie. In interviews, onder meer met Care, 
gaf hij hoog op van zijn resultaten en zei hij dat zijn aanpak leidde tot 
een grotere zelfstandigheid van de patiënt.'9 Hij wil diabetes niet als 
ongeneeslijk zien en werkt ook intensief samen met alternatieve ge
nezers. In 1996 werd hij uit de internistenmaatschap Overvecht ge
zet.20 In datzelfde jaar verschenen er berichten in het Utrechts 
Nieuwsblad over medische fouten en onderzoek door de Inspectie. In 
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1996 ging hij werken in een praktijk voor Natuurgeneeskunde en 
biofysische geneeskunde te Hilversum, hij trad op tijdens de spiri
tueel georiënteerde 'The hospital as a temple'- conferenties en trok 
ook de aandacht met zijn plan om de resultaten van Jomanda's hea
lings te gaan onderzoeken.21 Na Millecams overlijden werd in het 
televisieprogramma Rondom. Tien van 25 oktober 2001 bekend dat er 
ten huize van c een multidisciplinaire patiëntenbespreking rond Mil-
lecam had plaatsgevonden, waarin c naast anderen ook Jomanda, een 
helderziende en alternatief kankergenezer Boegem raadpleegde over 
de te volgen behandeling. In de ledenlijst van de ABNG staat c nog 
steeds als lid te boek. 

Voorzichtig kan als voorlopige conclusie worden gesteld dat alter
natieve artsenclubs af en toe leden die ernstig disfunctioneren, roye
ren. 

LEDEN VAN DE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN 

Nu volgen 3 casestudies over leden van de Nederlandsche Internisten 
Vereeniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Che
mie (NVKC) en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), 

want: hoe gaan de erkende wetenschappelijke verenigingen om met 
disfunctionerende artsen? 

Arts c, internist en lid van de NIV, is dezelfde als hierboven is be
schreven. In een schrijven in oktober 2001 richtte de VtdK zich tot 
het bestuur van de NIV, waarin wij wezen op e's samenwerking met 
alternatieve genezers, op het - gezien zijn geïsoleerde positie - voor 
hem ontbreken van intercollegiale toetsingsmogelijkheden en wij sug
gereerden dat de goede naam van de NIV in het geding was. Wij dron
gen aan op actie van de Commissie Kwaliteit van de NIV of op een 
praktijkvisitatie bij c. Al snel kwam er een telefonische reactie van de 
secretaris van de NIV. Hij sprak waardering uit voor de brief van de 
VtdK. Tegelijkertijd moest hij ons mededelen dat statuten en huis
houdelijk reglement van zijn vereniging weinig aanknopingspunten 
boden voor optreden tegen eigen leden. 'Daar zou wellicht eens naar 
gekeken moeten worden.' Ook vertelde hij dat c, toen hij uit zijn zie
kenhuis en maatschap werd gezet, het bestuur van de NIV om hulp had 
gevraagd bij het bewaken van de kwaliteit van zijn medisch handelen. 
Actie van de NIV tegen c was volgens de secretaris niet mogelijk. 
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Klinisch chemicus D, geen arts, lid van de NVKC, verricht veel bloed
onderzoek op aanvraag van alternatieve hulpverleners uit vooral de 
orthomoleculaire hoek, artsen maar ook leken, en ontdekt bij vrijwel 
iedereen voedingsdeficiënties. Hij lardeert zijn uitslagen met medica
tie- en voedingsadviezen, die deskundigen als onzinnig voorkomen. 
Hij maakt al lang deel uit van de alternatieve wereld en nam samen 
met mensen als Wiese en Aakster zitting in bijvoorbeeld de Weten
schappelijke Onderzoeks-commissie SIKON in 1979, één van de vele 
mislukte pogingen om de werkzaamheid van de Moermantherapie 
aan te tonen, D is directeur van een eigen klinisch-chemisch laborato
rium en voorzitter van de Maatschappij ter Bevordering van de Or
thomoleculaire Geneeskunde, een door de orthomoleculaire groot
handel opgericht propagandagezelschap dat onder meer opleidingen 
verzorgt tot orthomoleculair therapeut. Daarnaast is hij ook weten
schappelijk adviseur van het Fonds voor het Hart, het 'kwakfonds' dat 
direct na zijn oprichting in het nieuws kwam met financiële schanda
len. Dit bracht de cardiochirurg Brands ertoe het gezelschap te verla
ten, maar D zag geen bezwaren.22 

Genoeg reden voor de VtdK om zich, op 6 mei 2001, per brief te 
richten tot het bestuur van de NVKC met het advies dit lid via een visi
tatie te beoordelen en zo nodig disciplinaire maatregelen te overwe
gen. Het NVKC-bestuur had grote twijfels over D'S functioneren, maar 
een visitatie behoorde niet tot de mogelijkheden. Wel werd D ge
hoord, waarbij hij zich zeer laatdunkend uitliet over schrijver dezes 
en stelde dat de orthomoleculaire geneeskunde allang 'erkend' zou 
zijn, gezien een artikel van Pauling in Science in 1968. Het NVKC-be-
stuur hield wel bedenkingen bij de doelmatigheid van het door D 
verrichte onderzoek, maar - zo liet men ons weten - dat zou meer de 
aanvragers dan de uitvoerder van die tests aangaan. Maatregelen zijn 
niet genomen. 

Arts E was lange tijd als neuroloog aan een ziekenhuis verbonden, 
maar verliet de praktijk enkele jaren geleden. Hij was en is lid van de 
NVN. Sinds enkele jaren treedt dr. E op als assistent van de omstreden 
Amerikaanse arts Alfred Bonati, die een geheime eigen operatietech
niek heeft ontwikkeld tegen rugpijn, scoliose, whiplash, hoofdpijn, 
nekpijn en dwarslaesies.23 Na een endoscopische laserbehandeling, 
die in Florida wordt gegeven, mogen de slachtoffers hopen op ver
lichting van hun klachten. Per insteek kost een en ander 10.000 dol-
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lar (circa 10.000 euro): als er bijvoorbeeld op drie niveaus wordt be
handeld, dan verdrievoudigt het tarief. Nederlandse patiënten wor
den geworven via een bureau dat zitting houdt in het Sheratonhotel 
op Schiphol en waarbij Bonati patiënten ziet en accepteert na een 
voorselectie door E, die daarvoor 282 euro per consult in rekening 
brengt. Er moet ook een kostbare MRI worden gemaakt. 

Op 25 november 2001 schreef de VtdK een brief aan het bestuur 
van de NVN waarin wij hen attendeerden op E'S praktijken. Wij dron
gen aan op collegiale bemoeienis en visitatie van E'S Schiphol-spreek
uur. Eerst na zeven maanden kwam er een telefoontje van de NVN-
secretaris met het aanbod om in het verenigingsblad De Neuroloog een 
interview te geven over onze grief, E ZOU zich dan vervolgens in een 
interview mogen verdedigen. De beide interviews zijn begin 2003 
verschenen.24 Het NVN-bestuur liet bij monde van haar voorzitter en 
vice-voorzitter in hetzelfde blad weten dat E, die overigens eigener 
beweging eind 2002 zijn samenwerking met Bonati staakte, niet ge
royeerd zal worden als lid van de NVN. De NVN-bestuurders hebben 
wel problemen met het ontbreken van goed onderzoek naar de 
waarde van Bonati's therapie, maar ook in de neurologie zou niet 
alles evidence-based zijn en de enorme bedragen die E en Bonati in 
rekening brengen, worden vergoelijkt met een verwijzing naar de 
door de politiek gesteunde opkomst van private initiatieven in de 
geneeskunde. 

CONCLUSIES 

Medisch-wetenschappelijke verenigingen noemen bevordering van 
de kwaliteit van hun beroepsuitoefening in hun statuten, maar blijken 
in de praktijk onmachtig of onwillig op te treden tegen disfunctione
rende, alternatieve leden. De alternatieve artsenverenigingen zijn op 
dit punt mogelijk iets verder dan de erkende verenigingen; een vrij 
pijnlijke constatering. De Inspectie gaat nu wellicht optreden tegen 
disfunctionerende specialisten, aan wie in hun wetenschappelijke ver
enigingen niets in de weg wordt gelegd, hetgeen de huidige zwakte 
van hun zelfreinigend vermogen mijns inziens schrijnend blootlegt. 
Ook de KNMG gaat niet vrijuit: in haar ledenorgaan Medisch Contact 
wordt regelmatig geadverteerd voor de NAAV-cursus, waar de door 
artsen A en B toegepaste elektroacupunctuur wordt onderwezen. 

1 0 2 



Galileo Galilei stelde reeds, althans volgens Bertolt Brecht, dat de 
wetenschap niet alleen gediend wordt door het ontdekken van allerlei 
nieuwe kennis, maar minstens net zoveel door het beteugelen van 
ongebreidelde fantasie en het elimineren van pseudo-wetenschap: 
'Eine Hauptursache der Armut in den Wissenschaft ist meist einge-
bildeter Reichtum. Es ist nicht ihr Ziel, der unendlichen Weisheit 
eineTür zu öffnen, sondern eine Grenze zu setzen dem unendlichen 
Irrtum.'25 Het heeft er helaas de schijn van dat dat inzicht bij de Ne
derlandse medisch-wetenschappelijke verenigingen ontbreekt. 

Postscriptum. De Inspectie voor de Gezondheidszorg publiceerde haar 
Rapport. De zorgverlening aan S.M. Een voorbeeldcasus in februari 2004 
(te vinden op www.igz.nl). Tientallen hulpverleners aan Millecam 
worden erin besproken en beschreven. Het handelen van de artsen 
A, B en c uit het artikel wordt door de Inspectie aan de tuchtrechter 
voorgelegd, terwijl van het handelen van A en B ook aangifte bij het 
Openbaar Ministerie wordt gedaan. 
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5.4 Nogmaals over tuchtrechtspraak en alternatieve artsen: 
casuïstiek en recente ontwikkelingen 

Ter aanvulling en actualisering van paragraaf 5.2, die werd gepubli
ceerd in Medisch Contact van 30 maart 2001 en die daarom in omvang 
beperkt moest blijven, beschrijf ik hier in het kort nog een negental 
tuchtrechtelijke casus waarbij alternatieve artsen betrokken waren, 
gevolgd door een afsluitend commentaar. 

CASUS 1 

In 1996 werd een homeopathisch werkend huisarts voor drie maanden 
geschorst door het Centraal Medisch Tuchtcollege wegens ernstige 
fouten tijdens zijn verloskundig handelen.26 Deze arts had eerder een 
functie bekleed in het presidium van de Artsenfederatie voor Additie-
ve/Alternatieve Geneeswijzen (AAG). In deze door de inspecteur aan
hangig gemaakte casus betrof het een gemiste diagnose van zwanger-
schapstoxicose c.q. HELLP-syndroom. Hij bleef de vrouw begeleiden 
ondanks sterk afwijkende laboratoriumuitslagen, een veel te hoge 
bloeddruk en toenemende subjectieve klachten en schreef haar ho
meopathische druppels voor. Tijdens de bevalling was de solistisch 
werkende arts aanvankelijk niet te bereiken en toen hij eindelijk 
kwam, bleek er sprake van meconiumhoudend vruchtwater, waarop 
hij de vrouw in zijn eigen auto naar het ziekenhuis vervoerde. Het 
kind werd in zeer slechte toestand geboren en overleed korte tijd 
later aan de gevolgen van zuurstofgebrek. De vrouw raakte direct na 
de bevalling in shock en had een zeer ernstig HELLP-syndroom. Na 
behandeling op de intensive care overleefde zij deze levensbedreigen
de aandoening, zij het ternauwernood. 

Omdat de huisarts tijdens de zitting stelde dat hij de diagnose 
'zwangerschapstoxicose' had verworpen wegens het ontbreken van 
eiwit in de urine, constateerde het Tuchtcollege een gebrek aan vak
kennis c.q. nascholing. Ook de verstoorde relatie met de gynaeco
logen van het naburige ziekenhuis, dat hij daarom zoveel mogelijk 
ontweek, vormde een probleem. De arts, die in de verloskunde ook 
acupunctuur toepaste en aan wie bovendien al eerder een tuchtrech
telijke maatregel was opgelegd wegens een verloskundige fout, ver
wees zijn patiënten vaak naar een 40 kilometer verderop gelegen zie
kenhuis. Het Regionaal Tuchtcollege schorste de huisarts voor één 
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maand, een vonnis dat in het door de arts aangespannen hoger be
roep werd gewijzigd in twee maanden.27 

CASUS 2 

In 1997 besliste de Hoge Raad in een cassatieberoep dat de schorsing 
voor zes maanden van een alternatieve arts uit Haarzuilens terecht was 
geweest.28'29' 3° Deze arts werkte met diverse alternatieve diagnosti
sche methoden en behandelde patiënten met door hemzelf ontwik
kelde en gefabriceerde medicijnen. De casus, aangebracht door de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), betrof een tweetal pa
tiënten bij wie de arts ten onrechte de diagnose hersentumor had 
gesteld met behulp van de VEGA-test, een variant van de elektroacu-
punctuur. Ook had de arts nagelaten om voorafgaand aan de behan
deling inlichtingen in te winnen bij artsen die deze patiënten eerder 
hadden gezien. 

De VEGA-test is notoir onbetrouwbaar en wordt veel toegepast 
door alternatieve genezers. De Nederlandse Artsen Acupunctuur 
Vereniging (NAAV) geeft er cursussen in. Het tuchtcollege vond dat 
de arts zich niet exclusief op deze test had mogen verlaten. De Hoge 
Raad stelde in zijn arrest: 'De patiënten die zich wenden tot een arts 
die een alternatieve praktijk voert, mogen verwachten dat de arts niet 
veronachtzaamt wat nodig is voor een medisch verantwoorde diagno
se en behandeling.' 

Enkele jaren later zou dezelfde arts opnieuw in het nieuws komen 
toen hij als behandelaar van Millecam tegenover haar ontkende dat 
ze aan kanker leed: er zou slechts sprake zijn van een bacteriële infec
tie. Omdat de nabestaanden van Millecam geen zaak aanhangig 
maakten ontkwam hij aanvankelijk aan een nieuwe tuchtrechtelijke 
beoordeling (zie echter ook pagina 103 en 358). 

CASUS 3 

Op 13 april 2000 werd een natuurgeneeskundig arts door het Centraal 
Medisch Tuchtcollege berispt, nadat het regionale Haagse tuchtcolle
ge op 25 maart 1998 al tot eenzelfde maatregel was gekomen.31 De 
arts voor natuurgeneeskunde, met als specialisatie niet-toxische the
rapie, had vanaf 1993 een met HIV geïnfecteerde man behandeld met 
ozontherapie en was daarbij op een gegeven moment ook een middel 
gaan voorschrijven dat verstrekt werd in een fles zonder bijsluiter en 
met op het etiket als enige vermelding Anti-Hiv-serum'. Tijdens die 
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behandeling heeft de arts nagelaten bloedwaarden te controleren en 
heeft hij valse hoop gewekt met een methode van behandeling die 
niet wetenschappelijk was getoetst. Ook oordeelde het Tuchtcollege 
dat de verslaglegging van de arts onvoldoende was. De arts verweerde 
zich tijdens de zaak door te betogen dat de klacht van de patiënt 
vooral was ingegeven door de incassomaatregelen die hij de patiënt 
had opgelegd. Toepassing van de ozontherapie maakte geen deel uit 
van de overwegingen van het Tuchtcollege om de arts te berispen. 

CASUS 4 

Op 21 maart 2000 legde het Centraal Medisch Tuchtcollege een 
waarnemend huisarts, tevens manueel therapeut, een waarschuwing op 
wegens het al te voortvarend en zonder adequate diagnostiek 'kraken' 
van de nek van een man die later een nekhernia bleek te hebben.32 

De patiënt had zich met nekklachten gewend tot de arts en ontwik
kelde korte tijd na diens 'manueel-therapeutische' behandeling ver
lammingsverschijnselen in rechterarm en -been, terwijl de pijnklach-
ten sterk toenamen. Over de risico's van deze behandeling was de 
patiënt in het geheel niet ingelicht. Drie dagen later werd door de 
neuroloog de diagnose nekhernia gesteld, waaraan de patiënt vervol
gens met spoed werd geopereerd. 

In zijn verweer stelde de arts dat hij een 'blokkade van de eerste 
rib' had vastgesteld en dat de 'test van Spurling' negatief was ge
weest. Hij zou tijdens de manipulatie zijn knie niet in de rug van de 
patiënt hebben geplaatst. Het Tuchtcollege kreeg de indruk dat de 
arts een preoccupatie had met zijn alternatieve benadering en meen
de dat hij tenminste de patiënt de keuze tussen een conventionele en 
alternatieve behandeling had moeten voorleggen. Dat een nekhernia 
een contra-indicatie vormt tegen manipulatie van de nek, omdat 
daardoor nog meer compressie van zenuwen kan ontstaan, erkende 
de arts tijdens de zitting wel. Tijdens de zitting stelde de verdediging 
dat wetenschappelijk onderzoek had aangetoond dat bij nekklachten 
van meer dan twee weken manuele therapie zin zou kunnen hebben. 
Het Tuchtcollege meende echter, zich beroepend op de standaard 
van het NHG (Nederlands Huisartsengenootschap), dat er over deze 
therapie, zeker in de acute fase, geen uitspraak kan worden gedaan, 
omdat de wetenschappelijke gegevens erover ontbreken.33 
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CASUS 5 

Op 26 februari 2002 werd een arts-acupuncturiste voor de duur van 
zes maanden geschorst wegens, wat de doorgaans nogal geserreerde 
commentatoren Crul en Rijksen van Medisch Contact beschreven als: 
'dure en gevaarlijke kwakzalverij'.34 Zij vatten de casus als volgt sa
men: 'Voor zijn chronische rugklachten bezoekt een patiënt - de 
latere klager - de arts. Deze stelt uitsluitend met behulp van elektro-
acupunctuur de diagnose "opeenhopingen van schimmels in de tus-
sencelstof in de mond". Zij adviseert hem om zijn amalgaamvullin
gen te laten vervangen. Daarnaast krijgt hij tijdens het eenmalige 
consult maar liefst 26 verschillende medicijnen voorgeschreven, zo
wel om oraal in te nemen als om intramusculair en subcutaan in te 
spuiten. Hoe precies, mag hij grotendeels zelf uitmaken. Op sommi
ge medicijnen is bovendien vermeld dat deze niet "aan mensen en 
dieren mogen worden toegediend", andere verpakkingen geven aan 
dat het middel alleen voor testdoeleinden mag worden gebruikt. 

Kosten van deze totale behandeling: 900 gulden. Maar de arts is 
handig en knipt de nota in partjes. Het zijn nu ineens elf consulten 
geworden, die de zorgverzekeraar zeker zal vergoeden. Ook ter zit
ting bij het Regionaal Tuchtcollege zegt ze daar geen probleem in te 
zien; ze voegt er bovendien aan toe dat het voor artsen algemeen 
gebruikelijk is op dit punt valse verklaringen af te geven. Zowel het 
Regionaal als het Centraal Medisch Tuchtcollege acht een zware 
maatregel op zijn plaats. Ook een alternatief werkend arts moet 
noodzakelijke en medisch verantwoorde zorg bieden. Een tijdelijke 
schorsing van haar inschrijving als arts in het BiG-register is het lot 
van deze hardnekkige recidiviste.' 

In hun commentaar stelden Crul en Rijksen vervolgens: 'In alle 
discussies over toekomstige marktwerking, concurrentie en vraagstu-
ring in de zorg kan deze casus als voorbeeld dienen van de kant welke 
het beslist niet op moet. Helaas bieden op die markt artsen ook pro
ducten aan die de patiënt schaden, zowel in zijn portemonnee als in 
zijn gezondheid. Sommige artsen zijn een gevaar voor hun patiënten 
en bezoedelen het vak. Je vraagt je af waarom ze eigenlijk nog de titel 
"arts" dragen. Dat de arts in onderstaand vonnis een onvoorwaardelij
ke schorsing van de inschrijving in het BiG-register van zes maanden 
kreeg opgelegd, lijkt ons eerlijk gezegd nog een lichte straf, gezien het 
feit dat ze voor een nagenoeg identiek feitencomplex al eerder veroor
deeld is geweest. In 1928 werd het tuchtrecht bij wet geregeld om met 
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name artsen die hun diploma misbruikten voor kwakzalverij een halt 

toe te roepen. N o g immer actueel, getuige onderstaand vonnis.' 

CASUS 6 

De klagende patiënt had zich in mei 1998 tot de arts gewend omdat 

hem ter ore was gekomen dat hij met de 'orthomanuele geneeskunde' 

(OMG, een geneeswijze ontwikkeld door de Haagse arts Sickesz, zie 

ook hoofdstuk 2.5 onder manuele geneeswijzen) ook depressies ge

nas. De patiënt was ernstig depressief en bleef ruim een jaar onder 

behandeling in de praktijk van de arts. Eerst tijdens het vijfde consult 

had hij de arts kort te spreken gekregen, de behandelingen werden 

tot dan toe uitgevoerd door een fysiotherapeut. Tijdens dit korte en 

eenmalige contact tussen de arts en de patiënt was deze niet ingegaan 

op de psychische problemen van de klager. H e t dossier bevatte geen 

aantekeningen over de bevindingen bij lichamelijk onderzoek. Toen 

klager navraag deed over het behandelplan had de arts slechts uitleg 

gegeven over wat het 'werken met het bewegingsapparaat' inhoudt 

en gesteld dat het 'program' moest worden afgewerkt. In latere cor

respondentie tussen arts en patiënt had de OM G-arts aan klager laten 

weten dat 'bij een verstreken rechte wervelkolom de emotionele com

municatie met de buitenwereld vertraagd is' en daardoor zou alleen 

de intellectuele communicatie met de buitenwereld overblijven. 

He t tuchtcollege oordeelde dat het de arts niet toekwam te preten

deren dat zijn therapie de psychische klachten van de patiënt had 

kunnen verbeteren. En zelfs toen de o M G-arts het tuchtcollege vertel

de dat de klager enkele malen zonder te betalen was weggegaan en na 

het afbreken van het contact opnieuw hulp had gezocht bij een the

rapeut die een gelijksoortige therapie toepast, zelfs toen bleef het 

college bij zijn afwijzend oordeel. De OMG-arts kreeg een berisping 

(uitspraak 19 maart 2002) en legde zich daarbij neer. {Staatscourant, 

7 juni 2002, nr. 106/p. 19. Casus 2001T49) 

CASUS 7 
In juli 2003 koos de Delftse antroposofisch huisarts M . zelf breeduit de 

publiciteit, toen zij tegenover een medische krant haar verhaal deed 

over de waarschuwing die zij van het Haagse Regionaal Tuchtcollege 

had gekregen.35 In de kop boven het verhaal wordt haar staat van 

dienst als antroposofisch huisarts (22 jaar als zodanig gewerkt) promi

nent vermeld, hoewel de casus met haar wijze van praktiseren niet 
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rechtstreeks in verband lijkt te staan. Haar was door nabestaanden 
verweten dat zij hun oude zieke moeder met haar buikklachten te laat 
naar het ziekenhuis had verwezen. Ook rond de door haar uitgevoer
de euthanasie ging van alles mis, omdat ze als alleenstaand moeder 
geen oppas voor de kinderen kon vinden. Ze was ook zeer klein be
huisd en kon nooit goede waarnemers vinden. 

Het tuchtcollege verweet haar uiteindelijk slechts een niet-ade-
quaat reageren op een telefoontje van de vrouw en een ondeugdelijke 
verslaglegging. De waarschuwing demoraliseerde de arts zo, dat zij 
haar huisartsenpraktijk opgaf. Ze is nu, daartoe verplicht door haar 
verzekeringsmaatschappij, onder behandeling van een psycholoog, 
maar betwijfelt of ze ooit nog zal kunnen herintreden. 

CASUS 8 

Een hardnekkig recidiverend homeopathisch arts uit Zoetermeer werd 
in april 2003 door het medisch tuchtcollege uit zijn beroep gezet en 
definitief geschrapt uit het BiG-register. De man,36 die ook huisarts 
was, waren al meerdere malen tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd, 
variërend van waarschuwing, berisping tot schorsing. Ook was hij al 
eens door de strafrechter veroordeeld. Nu werd hij namens zijn pa
tiënten wegens een reeks kwesties door twee inspecteurs aangeklaagd. 
In de huidige procedure ging het onder meer om een erotisch getinte 
relatie met een zestienjarige patiënte, om frauduleus hoge rekeningen 
en om grove onkunde, zoals bleek uit zijn toepassing van de in ho
meopathische kring populaire 'eigen-bloedtherapie'. Daarbij wordt 
bloed afgenomen, dat wordt bewerkt met een voor de patiënt onbe
kend middel en daarna weer ingespoten. Op deze wijze behandelde 
hij onder meer steenpuisten. 'Bij het vee zijn daar resultaten mee,' 
aldus de homeopathisch arts. Het jaarverslag 2002 van het BiG-regis-
ter vermeldde dat er in dat jaar geen enkele definitieve ontzegging 
had plaatsgevonden. Het betreft dan ook een uitzonderlijk zware 
maatregel. 

CASUS 9 

Op 28 september 2002 legde het Regionaal Tuchtcollege Zwolle een 
Ooyse (voormalig) huisarts, die al zestien jaar Pregnyl (HCG) voor
schreef als onderdeel van vermageringskuren, de maatregel van een 
waarschuwing op.37 Behalve in zijn eigen praktijk voor natuurgerichte 
gezondheidszorg in Ooy, schrijft hij ook de recepten uit voor patiënten 
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die het afslankinstituut Svenska Sol in Assendelft bezoeken. De HCG-
kuur bestaat uit injecties van kleine porties van het HCG-hormoon in 
combinatie met een 500-calorieëndieet. HCG, dat een product is van 
Organon, is alleen geregistreerd als middel bij de behandeling van 
onvruchtbaarheid en wordt verkregen via vrijwillige bijdragen van de 
actie 'Moeders voor moeders'. De klacht tegen de arts was ingediend 
door de regionaal inspecteur van de IGZ, mr. A.H. Schoenmaker-
Miedema, arts. 

De zaak kwam aan het rollen toen de aangeklaagde arts in adver
tenties van Svenska Sol in de Purmerendse zondagskrant werd ge
noemd als supervisor en 'doctor', wat hij niet is. Zijn patiënten, af
komstig uit het hele land, kregen grote hoeveelheden medicijnen van 
hem mee, die hij thuis in ruime mate voorradig had. Ook over dit 
laatste feit viel de IGZ. Verder werd hem verweten recepten uit te 
schrijven voor patiënten die hij nooit gezien had. 

De voormalig huisarts, die is gehuwd met een diëtiste, is al lange 
tijd bij de IGZ bekend wegens zijn afwijkende therapie. Veertien jaar 
geleden kreeg hij van de IGZ te horen dat hij door kon gaan op de 
ingeslagen weg. Dat er nu toch ingegrepen moest worden, hangt 
volgens Schoenmaker samen met het kwaliteitsartikel in de wet BIG 
(artikel 40), dat eist dat de keuze van een arts als hulpverlener de bur
ger verantwoorde zorg oplevert. Het tuchtcollege hield bij zijn uit
spraak rekening met het feit dat de praktijken zo lang waren getole
reerd.38 De arts is tegen de maatregel tevergeefs in hoger beroep 
gegaan: de waarschuwing bleef gehandhaafd.39 

COMMENTAAR 

Verandert deze aanvullende casuïstiek nu iets aan mijn drie eerder 
(onder 5.2) geponeerde stellingen? Deze luidden dat, ten eerste, de 
tuchtrechtspraak zich ten onrechte niets aantrekt van alternatieve 
behandelingen zolang er geen schade door ontstaat; ten tweede, dat 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) actiever moet zijn bij het 
aan de tuchtrechter voorleggen van onverantwoordelijke praktijken; 
en ten derde, dat bij veroordelingen van alternatieve artsen geen 
sprake is van incidenten, maar veeleer van systematische effecten van 
hun afwijkende opvattingen. 

Dat de tuchtrechter artsen niet verwijt dat zij alternatieve 
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geneeswijzen toepassen zolang er geen schade optreedt en aan deze 
zelfs eenzelfde status als nog experimentele methoden toekent, dat 
kan thans niet meer onverminderd worden volgehouden. Het was 
Gevers die erop wees, dat het niet zozeer de wetswijziging (in decem
ber 1997 trad de wet BIG in werking) was, die tot enige tuchtrechtelij
ke aanscherping had geleid jegens alternatief werkende artsen, maar 
dat steeds vaker het afwijken van de standaarden en richtlijnen als 
verwijt naar voren komt.40 Voor het afwijken van de professionele 
standaarden - waarvan het aantal de laatste tien jaar spectaculair is 
toegenomen, elke medische discipline vervaardigt ze thans - moeten 
zwaarwegende redenen opgegeven kunnen worden en die zijn er vaak 
niet. In de casus van de antroposofisch arts (zie 5.2) die afweek van de 
NHG-standaard otitis media en in casus 9 inzake de HCG-voorschrij-
vende arts speelde deze overweging een centrale rol, waarbij er in de 
eerste casus (1997) nog sprake was van ernstige schade aan de gezond
heid van de patiënte, hetgeen in het tweede geval niet eens het geval 
was. 

Mijn verwijt van inactiviteit aan het adres van de IGZ kan ook door 
casus 9 worden weersproken, al betreft het voorlopig slechts één ge
val. In hun jaarverslagen van 2002 beklaagden de tuchtcolleges zich 
nog over het zeer geringe aantal casus dat door de IGZ was aange
bracht. Hierin zal wellicht een kentering ten goede optreden, zeker 
nu het door het regionaal tuchtcollege uitgesproken vonnis tegen de 
HCG-voorschrijvende arts in hoger beroep stand heeft gehouden. Er 
zijn daarmee aanzienlijke mogelijkheden ontstaan om alle alternatieve 
praktijken, voorzover toegepast door BiG-geregistreerden als artsen 
en fysiotherapeuten, tuchtrechtelijk te gaan be- en vermoedelijk 
veroordelen. Daarmee is een situatie ontstaan die door mij reeds in 
1993 werd bepleit, maar die toen geen gehoor kreeg.4' Immers, als 
er met een beroep op het kwaliteitsartikel 40 uit de wet BIG een 
tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd aan een arts die een 
nutteloos maar onschuldig alternatief preparaat (als HCG) voorschrijft, 
dan moet datzelfde mogelijk zijn bij toepassing van acupunctuur, 
homeopathie, chelatietherapie enzovoorts, enzovoorts. 

Artikel 40 uit de wet BIG is speciaal van toepassing op solistisch 
werkende B ic-geregistreerden, want op hen is de Kwaliteitswet Zorg
instellingen niet van toepassing.42 Ter reparatie van deze lacune nam 
de wetgever artikel 40 op, dat van de beroepsbeoefenaar 'verantwoor
de zorg' vereist, overeenstemmend met professionele standaarden, 
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wetenschappelijke gegevens, rapporten van de Gezondheidsraad, 
consensusrichtlijnen en dergelijke. Het 'cyclische proces van kwali
teitsbewaking en -bevordering' wordt in principe aan de zorgverlener 
overgelaten, maar aan de IGZ wordt expressis verbis ook een toezicht
houdende taak toegekend als 'stok achter de deur'. Nu de inhoud van 
dit artikel expliciet verwijst naar deze professionele normen, doet de 
IGZ bij het voorleggen van alternatieve beroepsuitoefening aan de 
tuchtrechter niets meer dan het uitvoeren van de haar wettelijk opge
dragen taak te kwijten. 

Dat er bij alternatief praktiserende artsen ongelukken gebeuren als 
gevolg van hun werkwijzen en opvattingen - en niet toevallig - dat 
is duidelijk af te lezen aan de hierboven gemelde casuïstiek. De casus 
i, 3 en 8 zijn er voorbeelden van hoe een alternatieve behandelwijze 
bijna nooit alleen komt: na omhelzing van de eerste alternatieve the
rapie, volgen er later vrijwel altijd meer. Dat is de polypragmasie van 
de alternatieve arts. Casus 4, van de arts-manueel therapeut, toont de 
overwaardige plaats die een alternatieve therapie bij zijn aanhangers 
in beslag neemt. Elke klacht die ook maar enigszins binnen het 'indi
catiegebied' van de alternatieve geneeswijze valt, wordt al direct aan
gegrepen om de favoriete therapie op toe te passen. Dat is - en het 
tuchtcollege signaleerde dat terecht - de preoccupatie van de alterna
tieve arts. 

Dat psychische problemen bij alternatieve artsen vaker voorkomen 
dan gemiddeld is een indruk die moeilijk te kwantificeren is, maar de 
casus 2, 3, 5, 7 en 8 lijken toch wel sterk in die richting te wijzen. 
Overigens kunnen ook bij reguliere artsen persoonlijkheidsfactoren 
en psychische problemen tot medisch disfunctioneren leiden. Het zij 
hier met nadruk gesteld. 

De casus 1, 2 en 8 zijn voorbeelden van het voorspelde recidivisme 
dat kenmerkend is voor de alternatieve arts en zij bevestigen de derde 
stelling in dit opzicht. 

CONCLUSIE 

Het is duidelijk dat de IGZ aanzienlijk meer mensen nodig zal hebben 
om de nieuwe mogelijkheden die opdoemen te gaan onderzoeken, 
want het is arbeidsintensief werk. Wellicht zou echter van enkele 
principiële uitspraken al een groot preventief effect uitgaan. Deze 
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beschouwing over de tuchtrechtspraak en zijn relatie met alternatieve 
artsen kan dus eindigen met goede hoop op een daadwerkelijk alom
vattende tuchtrechtelijke beoordeling van het alternatief-medisch 
handelen en een gewichtige centrale rol hierbij van de IGZ. De ruimte 
voor alternatief werkende artsen zal zo zeker kleiner gaan worden. 
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5.5 Conclusie 

In paragraaf 5.2 werd de opstelling van de tuchtrechter bekeken in 
een zestal zaken tegen alternatieve artsen uit de periode 1990 tot 
1997, in het licht van de overtuiging dat een uniforme uitoefening 
van de geneeskunde essentieel is voor het handhaven van het vertrou
wen in de geneeskunde. Ik concludeerde dat de medische tuchtrecht
spraak in die periode ten onrechte het alternatief praktiseren als risi
cofactorvoor recidive verwaarloosde en bepleitte dat deze afwijkende 
vorm van beroepsuitoefening ook per se - dus los van al of niet opge
treden gezondheidsschade - tuchtrechtelijk verwijtbaar zou behoren 
te zijn. 

In paragraaf 5.3 werden eerst drie alternatieve artsen beschreven 
die in opspraak waren gekomen. Alledrie waren lid van een vereni
ging voor alternatieve geneeskunde; twee van hen bleken dat later 
niet meer te zijn. Een van hen, een internist, kon lid blijven van zijn 
alternatieve artsenvereniging, maar ook van de Nederlandsche Inter
nisten Vereeniging. Ook een klinisch chemicus met een eigen labora
torium waar op aanvechtbare wijze voortdurend voedingsdeficiënties 
worden vastgesteld en een neuroloog die samenwerkte met een zeer 
omstreden Amerikaanse rugdokter werden door hun medisch-weten-
schappelijke verenigingen, hoewel de besturen nadrukkelijk op hun 
praktijken werden geattendeerd, niet geroyeerd of gecorrigeerd. De 
medisch-wetenschappelijke verenigingen zouden hun zelfopgelegde 
taak om de kwaliteit van beroepsuitoefening te bevorderen meer in
houd moeten geven. 

In paragraaf 5.4 werd 5.2 geactualiseerd en werden nog negen 
tuchtrechtelijke uitspraken over alternatieve artsen uit de periode 
1996 tot 2002 behandeld. Bezien werd of de drie stellingen uit 5.2 
nog altijd opgeld deden. Deze luidden dat, ten eerste, de tuchtrecht
spraak zich ten onrechte niets aantrok van alternatieve behandelingen 
zolang er geen schade door ontstaat; ten tweede, dat de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) actiever moest zijn bij het aan de 
tuchtrechter voorleggen van onverantwoordelijke praktijken; en ten 
derde, dat er bij veroordelingen van alternatieve artsen geen sprake 
is van incidenten, maar veeleer van systematische effecten van hun 
afwijkende opvattingen. 

De laatste stelling werd aannemelijk gemaakt omdat er zich onder 
de negen casussen drie recidivisten bevonden, maar ook werden in 
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vijf gevallen aanwijzingen voor psychische problemen gezien, terwijl 
ook drie gevallen van polypragmasie en in één casus een riskant over-
waardige plaats van de alternatieve geneeswijze binnen het therapeu
tisch arsenaal van de arts werden geconstateerd. Het is aannemelijk 
dat deze factoren bij veel alternatief werkzame artsen spelen en de 
IGZ zou daarom hun praktijken vaker aan het tuchtcollege moeten 
voorleggen. Op dit punt is de casus van de HCG-voorschrijvende arts 
interessant, omdat deze mogelijk de kiem in zich bergt van een nieu
we en actievere rol van het tuchtcollege en van de IGZ. In hun jaar
verslagen van 2002 beklaagden de tuchtcolleges zich over het zeer 
geringe aantal casus dat door de IGZ was aangebracht. Hierin lijkt een 
kentering ten goede op te treden, zeker nu deze laatstgenoemde casus 
ook in hoger beroep werd bevestigd. Immers, als er met een beroep 
op het kwaliteitsartikel 40 uit de wet BIG een tuchtrechtelijke maatre
gel kan worden opgelegd aan een arts die een nutteloos maar on
schuldig alternatief preparaat (als HCG ter vermagering) voorschrijft, 
dan moet datzelfde mogelijk zijn bij toepassing van acupunctuur, 
homeopathie, chelatietherapie enzovoorts, enzovoorts. Dat blijft zeer 
wenselijk en zo'n ontwikkeling zou mijn verwijten aan zowel tucht
rechtspraak als IGZ obsoleet kunnen maken. De praktijk zal moeten 
uitwijzen of de IGZ in staat is die ontwikkeling te bevorderen. 
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