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6 Alternatieve geneeskunde en medische weten
schap 

Die Bahnen fliegender Körper kann ich nicht so berechnen, dafi auch die 
Ritte der Hexen auf Biesenstielen erklart werden. 
GALILEI, NAAR BERTOLT BRECHTS LEBEN DES GALILEI (1955) 

6.1 Inleiding 

In 1980 stond er in het rapport van de Commissie Alternatieve Ge
neeswijzen van Muntendam onder meer de aanbeveling dat de over
heid het wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van al
ternatieve geneeswijzen zou moeten bevorderen. Deze geneeswijzen 
genoten, zoals wij in hoofdstuk 4 al zagen, een snel toenemende po
pulariteit onder de bevolking. Ook in het buitenland kwam nadien dit 
type onderzoek op gang en Skrabanek was een van de eersten die zich 
ertegen uitsprak in zijn beroemde essay 'Demarcation of the absurd' 
(The Lancet 1986; ̂ 960-1). In een artikel gepubliceerd in 1992 in Me
disch Contact, verspreidde ik dit gedachtegoed ook in Nederland. Het 
vormt paragraaf 6.2. 

Veel aanhangers en beoefenaren van alternatieve geneeswijzen 
achtten destijds de vigerende onderzoeksmethodiek uit de reguliere 
geneeskunde onbruikbaar en bepleitten een aangepaste methodolo
gie. Staatssecretaris Van der Reijden wilde duidelijkheid over deze 
controverse en verzocht in 1983 de Gezondheidsraad rapport uit te 
brengen over de vraag of alternatieve behandelwijzen wel weten
schappelijk onderzocht konden worden. Het in 19 9 3 verschenen rap
port wordt in paragraaf 6.3 besproken. 

De paragrafen 6.4 en 6.5 bevatten casestudies op twee deelgebie
den van het wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van 
alternatieve geneeswijzen. In het eerste stuk wordt bezien wat de 
waarde is van alternatieve geneeswijzen bij de behandeling van on
vruchtbaarheid. Hiertoe werd een literatuuronderzoek verricht. Het 
tweede stuk maakt de balans op van het wetenschappelijk onderzoek 
van alternatieve geneeswijzen dat sinds begin jaren tachtig in ons land 
werd uitgevoerd. 
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Het hoofdstuk eindigt met een bespreking van de laatste stand van 
zaken in het aanhoudend debat over dit type onderzoek. 
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6.2 Effectiviteitsonderzoek alternatieve behandelmetho
den. Een pleidooi tégen 

De vierde aanbeveling die door de Commissie Alternatieve Genees
wijzen van Muntendam (CAG) in 1981 aan de regering werd gedaan 
luidt: 'De CAG beveelt de regering aan wetenschappelijk onderzoek 
met betrekking tot alternatieve geneeswijzen te bevorderen." De 
staatssecretaris van wvc richtte in verband daarmee een adviesaan
vraag aan de Gezondheidsraad, waarin hij vroeg welke onderzoeks
methoden geschikt zijn voor effectiviteitsonderzoek voor alternatieve 
geneeswijzen. Sociaal onderzoekster Maassen van den Brink wees in 
1987 op het gevaar van postmoderne kwakzalverij, indien niet op 
korte termijn onderzoeksmethoden voor het vaststellen van de waar
de van alternatieve geneeswijzen zouden worden ontwikkeld.2 In een 
commentaar hierop in 1988 viel Voorhoeve haar bij.3 Op het hoogte
punt van de affaire-Van der Smagt pleitte ook de toenmalige voorzit
ter van de LHV voor gecontroleerde klinische studies met betrekking 
tot de alternatieve geneeswijzen.4 De reactie van het secretariaat van 
de KNMG ging zelfs nog verder; alle reguliere artsen werden opgeroe
pen het effect van alternatieve geneeswijzen op hun patiënten goed 
te onderzoeken.5 

VEEL VERANDERD 

Over weinig zaken bestaat er binnen de medische wereld zo veel een
stemmigheid als over de noodzaak om de waarde van alternatieve 
geneeswijzen op methodologisch correcte wijze te onderzoeken. De 
consensus is in feite echter van zeer recente datum. Al in 1975 kriti
seerde een hoogleraar in de oogheelkunde de aandacht die de KNMG 
dat jaar schonk aan wat toen nog heette 'de randgebieden der genees
kunde'.6 Volgens deze auteur opende de maatschappij daarmee haar 
deuren voor 'de afgronden van kwakzalverij, bijgeloof en hocus-po
cus'. 

Uit de notulen van een vergadering van het hoofdbestuur van de 
KNMG, die gehouden werd op 28 april 1981, blijkt dat daar werd ge-

* Dit hoofdstuk verscheen eerder in Medisch Contact (47) 1992, 395-397. 
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discussieere! over een onderzoek 'naar de schaal waarop door artsen 
mede van alternatieve geneeswijzen gebruik wordt gemaakt. Dit moet 
anoniem kunnen gebeuren. Dan zal kunnen blijken welke omvang 
het probleem [!] binnen de maatschappij heeft aangenomen.' In de
zelfde vergadering noemde de vertegenwoordiger van de LSV onder
zoek van alternatieve geneeswijzen het 'onderbouwen van kul'. In de 
officiële reactie van de KNMG op het rapport-Muntendam viel de na
druk dan ook op het gewichtig onderscheid tussen wetenschap en 
pseudo-wetenschap.7 Tegen wetenschappelijk onderzoek verzette de 
KNMG zich niet, maar zij wees erop dat de bewijslast voor de waarde 
van de alternatieve benadering niet mocht worden omgekeerd en 
sloot zich in grote lijnen aan bij het door Muntendam zeer betreurde, 
maar bij vlagen briljante minderheidsrapport-Van Dam. 

In dit rapport stond onder meer: 'Uit talloze passages blijkt dat 
men [de CAG] inderdaad er op uit is om in methodologisch opzicht 
een uitzonderingspositie voor alternatieve geneeswijzen te creëren.' 
Voorts stelde Van Dam: 'Wanneer men ervan uitgaat dat de gezond
heidszorg samenhangend en systeemgericht moet zijn: dat wil zeg
gen dat het om één systeem gaat dat zowel preventie, diagnose en 
een breed spectrum van behandeling bevat, dan betekent dat dat 
iedere uitzonderingspositie voor alternatieve geneeswijzen uit den 
boze is.' 

Sindsdien is er in waarachtig verbluffend korte tijd veel veranderd. 
Indien men al niet zelf overging tot het toepassen van alternatieve 
geneeswijzen, dan werd tolerantie hiervan een volstrekt algemeen 
verschijnsel. In Medisch Contact verschenen vanaf 1987 vestigings
advertenties voor huisartsen waarin om een homeopathische of an
troposofische 'opleiding' werd gevraagd. Dit verschijnsel riep nauwe
lijks verzet op en werd verdedigd door de leiding van de KNMG.8 Zou 
de Bond van Geheelonthouders ook zo gemakkelijk advertenties voor 
Johnnie Walker accepteren? 

PARADIGMAWISSELINGEN 

Vanaf 1984 groeide dus de consensus dat de waarde van alternatieve 
geneeskunde slechts door goed effectiviteitsonderzoek kon worden 
vastgesteld. De CAG maakte zich in 1981 nog grote zorgen over de 
bereidheid tot medewerking van reguliere artsen aan onderzoek naar 
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alternatieve geneeskunst en eiste van de medische wetenschappelijke 
wereld (het 'Forum') 'de bereidheid om kennis te nemen van nieuwe 
feiten en ideeën, ook die welke in eerste instantie onzinnig lijken en 
bereidheid om mee te werken aan een toetsing die op een redelijke 
wijze zal plaatsvinden'. Voorts luidde het: 'Soms wordt in dit verband 
de eis gesteld dat het aan het Forum aangebodene niet in strijd mag 
zijn met algemeen gevestigde kennis.'9 De meerderheid van de CAG 
meende echter dat 'deze eis makkelijk kan worden gehanteerd als een 
blokkering voor serieus onderzoek, waardoor iedere vernieuwing in 
de kiem wordt gesmoord'. Ze maakte zich achteraf ten onrechte 
ongerust, want de bereidheid alternatieve geneeswijzen het voordeel 
van de twijfel te geven, bleek groot en het onderzoek kwam al snel op 
gang.10 

Aan het feit dat veel van de vigerende alternatieve theorieën ofwel 
inconsistent ofwel volledig onverenigbaar met algemeen aanvaarde 
en controleerbare medische kennis zijn, wordt bij dit soort onderzoek 
ten onrechte volledig voorbijgegaan. De meeste onderzoekers zijn 
hierin te goeder trouw, maar zijn wel erg gemakkelijk bereid om ele
mentaire medische kennis (tijdelijk) af te zweren. Een grondige ken
nis van de menselijke anatomie zou toch elke aanvechting om een 
acupunctuuratlas te hanteren onmogelijk moeten maken. Kennis der 
scheikunde op havo-niveau zou aan elke belangstelling voor de 
schokschuddend verdunnende homeopathie een onverbiddelijk einde 
moeten maken. En zo kan men doorgaan. 

Om te ontkomen aan het dilemma dat twee onverenigbare inzich
ten niet tegelijk allebei waar kunnen zijn, wordt soms een beroep 
gedaan op bepaalde wetenschapsfilosofen. De meest gekozen vlucht
route is de filosofie van Kuhn, die het begrip 'paradigma' introdu
ceerde. Reguliere en alternatieve geneeskunde zouden elk hun eigen 
paradigma hebben, waardoor in beide sectoren geheel andere criteria 
zouden kunnen worden aangelegd. Het naast elkaar functioneren van 
paradigma's (met elk hun eigen waarheden), zoals het door aanhan
gers van alternatieve geneeswijzen wordt voorgesteld," werd echter 
nooit door Kuhn beschreven: paradigma's wisselen elkaar af c.q. vol
gen elkaar op. De door Kuhn zelf genoemde voorbeelden van para
digmawisselingen maken dat ook direct duidelijk: de ptolemeïsche 
astronomie, Newtons mechanica en Darwins evolutietheorie. Men 
moet wel alle verhoudingen uit het oog hebben verloren als men de 
pretenties van alternatieve geneeswijzen als homeopathie, iriscopie 
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of paranormale geneeswijzen verdedigt door te stellen dat deze bin
nen een ander (nieuwer?) paradigma vallen. 

Een andere wetenschapsfilosoof die hier desgewenst kan worden 
aangeroepen, is Feyerabend. Deze Amerikaan huldigt de opvatting 
dat het idee dat twee elkaar uitsluitende opvattingen niet allebei waar 
kunnen zijn, een verlaten, eng-positivistisch standpunt is. Kousbroek 
wees erop dat wetenschappelijke vooruitgang dan niet meer kan wor
den gezien als een steeds vorderend 'gebouwvan kennis', maar dat nu 
een soort bidonville ontstaat van allerlei losse krotten en bouwval
len.12 Cumulatieve vooruitgang in de wetenschap is dan onmogelijk. 

Verlichtere aanhangers der alternatieve geneeskunst maken niet 
het hier vermelde misbruik van de wetenschapsfilosofie, maar tonen 
zich voorstander van gerandomiseerd effectiviteitsonderzoek. Voor 
dit soort onderzoek zijn goed gedefinieerde, homogene patiëntenpo
pulaties onontbeerlijk, en de door de gewone geneeskunde gebruikte 
diagnosen zijn in het algemeen irrelevant voor de alternatieve arts op 
zoek naar zijn polsdiagnose, oogdiagnose of geneesmiddelenbeeld. 
Dit probleem lijkt echter oplosbaar. De in 1984 geïnstalleerde Com
missie Alternatieve Geneeswijzen van de Gezondheidsraad is erin 
geslaagd voor de diverse alternatieve richtingen wetenschappelijk 
verantwoorde, voor reguliere en alternatieve artsen aanvaardbare 
protocollen op te stellen, volgens welke de effectiviteit kan worden 
onderzocht.'3 Intussen hebben ook andere auteurs voorstellen aange
dragen voor de methodiek van onderzoek naar niet-reguliere inter
venties.14 

GEVAREN 

Het kan dus waarschijnlijk wel, maar moet het nu ook echt gebeuren? 
Het antwoord moet naar onze mening ontkennend luiden. Het kli
nisch effectiviteitsonderzoek van alternatieve geneeskunst komt im
mers neer op het toetsen van uiterst onwaarschijnlijke hypothesen. 
Net als in de gewone wetenschap dient een hypothese die wordt ge
toetst, een zekere, liefst zo groot mogelijke mate van plausibiliteit te 
bezitten. Anachronismen als acupunctuur en homeopathie zijn op 
grond van de huidige kennis der anatomie en de huidige inzichten in 
de farmacologie volstrekt onplausibele theorieën geworden. Gaat 
men toch serieus onderzoek doen naar de behandelmethoden die op 
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die obsolete theorieën gebaseerd zijn, dan kleven daaraan diverse 
bezwaren en zelfs gevaren. 

Ten eerste is de overtuigingskracht van eventuele positieve uit
komsten nihil. Ook bij methodologisch goed uitgevoerde trials zal 
een tevoren sceptisch ingesteld arts niet overtuigd raken door statisti
sche significantie. De werkzaamheid van submoleculair verdunde en 
ritueel geschokschudde oplossingen van graspollen bij de behande
ling van hooikoorts is eenvoudig ondenkbaar en een positieve uit
komst moet worden beschouwd als een bedrijfsongeval.'5 Vooral in
dien de methodologie suboptimaal is en de onderzoekers zelf tot het 
alternatieve kamp behoren, zijn dergelijke bedrijfsongevallen niet 
zeldzaam.'6 Bij niet-ingewijden kunnen gemakkelijk misverstanden 
ontstaan, zoals herhaaldelijk al is gebleken.'7 

Het tweede gevaar volgt uit het eerste. Leken, zoals patiënten, 
politici en verzekeraars, zullen uit de bereidheid van reguliere artsen 
om mee te werken aan dit soort onderzoek gemakkelijk afleiden dat 
het hier gaat om nog niet uitgemaakte zaken, die vergelijkbaar zijn 
met serieuze nog niet gevalideerde wetenschappelijke hypothesen. 
Het spreekt vanzelf dat dit echter te veel eer is voor hypothesen die 
absoluut niet passen in een moderne systeemgerichte geneeskunde. 
Het feit dat de ziekenfondsen door de politiek verplicht zijn homeo
pathische en antroposofische middelen te vergoeden, illustreert het 
realiteitsgehalte van dit gevaar van onderzoek naar alternatieve ge
neeswijzen. 

Ten derde blijkt keer op keer dat negatieve uitkomsten van dit 
soort onderzoek de reeds overtuigde aanhangers van de betreffende 
alternatieve geneeswijze niet aan het twijfelen brengen. De kans dat 
aanhangers van alternatieve stromingen hun visie zullen opgeven en 
hun activiteiten zullen staken na gerandomiseerd effectiviteitsonder-
zoek, achten wij, met De Jong,'8 nihil. Zij zijn er immers ook aan 
begonnen zonder gegevens die de werkzaamheid van hun methode 
bewijzen. 

'ABSURD CLAIMS' 

Alvorens over te gaan tot klinisch effectiviteitsonderzoek dient men 
eerst de te onderzoeken hypothese op haar waarde te beoordelen. 
Deze beoordeling geschiedt aan de hand van bestaande inzichten en 
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feiten. Steeds, of in ieder geval zeer vaak, zal dan blijken dat dergelij
ke hypothesen onverenigbaar zijn met de huidige stand der weten
schap. Indien er geen gegronde redenen zijn om aan de grondslagen 
van de thans vigerende geneeskunde te twijfelen, is toetsing van alter
natieve hypothesen zinloos en onvruchtbaar. De gebruikelijke onder
zoekmethoden zijn geschikt en zijn alleen maar bedoeld voor de ge
bruikelijke onderzoeksobjecten, en dat zijn: plausibele hypothesen, 
die niet uit de lucht vallen, maar voortkomen uit reeds aanwezige 
kennis. Skrabanek zei het zo: 'Extraordinary claims require extraordi
nary evidence, and randomised clinical trials, applied to absurd 
claims, are more likely to mislead than to illuminate."9 

Voor de twijfelaars die deze visie te totalitair vinden en toch nog 
bereid zijn de waarde van alternatieve geneeswijzen te onderzoeken, 
kan worden gewezen op de treurige opbrengst van het door wvc 
gesubsidieerde onderzoek op dit terrein, zoals dat vanaf 1986 heeft 
plaatsgevonden. In augustus 1990 verscheen een rapport waarin der
tien projecten zijn geanalyseerd die destijds min of meer waren afge
rond.20 Zes hiervan waren expliciet gericht op effectiviteitsonderzoek. 
Het rapport oordeelde dat slechts in één geval een positieve uitkomst 
voor de alternatieve geneeswijzen werd gevonden. Men meende dat 
uit het Utrechtse onderzoek het bestaan van een paranormale factor 
was komen vast te staan! Over de zeven andere beoordeelde projec
ten werd slechts eenmaal een gunstig oordeel geveld, hoewel het des
betreffende onderzoek (naar 'orthomanuele geneeskunde') uit de 
Erasmus Universiteit aldaar hoogst omstreden is.21 Het resultaat van 
miljoenen guldens subsidie wordt door het rapport samengevat in de 
conclusie dat 'na beschouwing van de dertien projecten zowel afzon
derlijk als gezamenlijk de opbrengsten, afgemeten aan uitkomsten 
van onderzoek, vooralsnog gering zijn: voor wat betreft het aantonen 
van effecten van alternatieve geneeswijzen, het gebruik en de ver
spreiding van onderzoeksresultaten'. 

CONCLUSIE 

Serieus effectiviteitsonderzoek van alternatieve behandelmethoden 
is slechts mogelijk door het tijdelijk buiten werking stellen van alge
meen aanvaarde medische kennis en het accepteren van alternatieve 
diagnostische classificaties. Omdat wetenschap leidt tot homogene, 
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consistente en systematisch samenhangende kennis, is er geen ruimte 
voor de opvattingen die elkaar wederzijds uitsluiten. De keuze is hier 
uiteindelijk tussen wetenschap en willekeur. Bestudering van alterna
tieve geneeswijzen is zinvol en zeker interessant, maar methoden uit 
de menswetenschappen lijken daarvoor beter geschikt dan die van de 
medische wetenschap. Natuurlijk moeten wetenschappers beschikken 
over een 'open mind' en zij mogen, ja behoren zelfs aan veel te twij
felen, maar effectonderzoek van absurde claims gaat een stap te ver. 
Het is een pervertering van deze overigens juiste principes. Om met 
Ross Anderson te spreken: 'We should certainly leave our minds 
open, but not so open that our brains fall out.'22 
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6.3 De Gezondheidsraad over alternatieve behandelwijzen 

Op 19 oktober 1983 verzond staatssecretaris Van der Reijden een 
adviesaanvraag naar de Gezondheidsraad. Primair luidde de vraag 
met welke onderzoeksmethodieken de effectiviteit van alternatieve 
behandelwijzen redelijkerwijs aantoonbaar kan worden gemaakt. 
Daarnaast werd een oordeel gevraagd over de vraag of de diverse 
groeperingen die alternatieve behandelwijzen praktiseren, in staat 
zijn een zekere interne kwaliteitscontrole uit te oefenen. Een derde 
kwestie betrof de wenselijkheid van een instantie die zich permanent 
zou moeten bezighouden met vraagstukken rond alternatieve behan
delwijzen.23 

De adviesaanvraag vormde de zoveelste in een lange serie van ad
viesaanvragen in de afgelopen 25 jaar over alternatieve behandelwij
zen. Genoemd kunnen worden de commissie-Peters (1969), de com
missie-De Vreeze (1973), de commissie-Muntendam (1981) en de 
commissie-Menges (1990). Omdat Muntendam de regering in zijn 
rapport adviseerde wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot 
alternatieve geneeswijzen te bevorderen, en daarbij pleitte voor een 
'aangepaste onderzoeksmethodologie', was een vervolgadvies onont
koombaar. Ook in de officiële reactie van de regering en van de 
KNMG werd een methodologische uitzonderingspositie voor alterna
tieve behandelwijzen afgewezen. Ditmaal koos de regering voor een 
adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad, die de wettelijke taak heeft 
de regering te adviseren omtrent 'de stand van de wetenschap'. De 
medisch-wetenschappelijke wereld kan zich vrijwel altijd goed vinden 
in de adviezen die de raad uitbrengt, en hoewel de waardering voor 
de raad bij parlementariërs vanouds groot is (de raad verklaart moei
lijke medische zaken in begrijpelijke taal), doet de politiek ermee wat 
haar goeddunkt. 

Aan die traditie van instemming in de wetenschappelijke wereld en 
'gebruik naar eigen inzicht' door de politiek lijkt nu een tijdelijk ein
de te zijn gekomen bij het verschijnen van het rapport Alternatieve 
Behandelwijzen en Wetenschappelijk Onderzoek (AB&WO). Staatsse
cretaris Simons ontving het rapport, waaraan maar liefst tien jaar 
werd gewerkt, op 18 augustus 1993 uit de handen van commissie-

* Dit hoofdstuk verscheen eerder in Medisch Contact (49) 1994, 799-801. 
F.S.A.M. van Dam was medeauteur. 
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voorzitter mevr. prof. E. Borst-Eilers, maar bracht het eerst op 18 
oktober 1993 naar buiten. In de tussenliggende periode formuleerde 
Simons zijn reactie op de door de commissie gedane voorstellen. Hij 
toonde zich zeer gereserveerd ten opzichte van de gedane aanbevelin
gen en sloeg beleefd vrijwel alle voorstellen van de commissie in de 
wind. 

Niet alleen de reactie van de staatssecretaris was afwijzend, maar 
ook in de medische wereld kreeg het rapport weinig waardering. 
Hoofdredacteur Dunning van het Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde schreef er op badinerende wijze over. Hij had er 'als een berg 
tegen opgezien het dikke rapport geheel te lezen' en oordeelde dat 
'de berg één muisje heeft gebaard' (een beeldspraak die hij later weer 
terugnam). Dat 'muisje' betrof een aanbeveling tot onderzoek van het 
praktisch effect en een fundamentele analyse van begrippen als ziekte, 
gezondheid en genezen, met als eerste wens een onderzoek naar het 
placebo-effect. Voor Dunning is die vraag eenvoudig te beantwoor
den: kijk naar de geschiedenis van de geneeskunde, waarin irrationele 
behandelwijzen eerst wetenschappelijk aanvaard waren en thans niet 
meer. Hij wees ook op een Maastrichtse, door wvc gesubsidieerde 
literatuurstudie uit 1993 (zie hoofdstuk 2.5 van dit boek), waaruit de 
droevige stand van zaken bij het effectonderzoek naar alternatieve 
behandelwijzen uit de doeken werd gedaan.24 

Het lijvige Advies AB&WO noodt niet echt tot lezen. Na kennisne
mingvan de eerste 31 pagina's, die gewijd zijn aan de essentie van het 
advies en er een samenvatting van geven, wordt weliswaar ongeveer 
duidelijk hoe het boek is opgebouwd, maar het geheel maakt een 
heterogene en onoverzichtelijke indruk. Naast algemene beschou
wingen bevat het boek ook soms zeer wijdlopige en gedetailleerde 
verhandelingen over de diverse alternatieve behandelwijzen. Deze 
verhandelingen zijn vrijwel geheel afkomstig uit de verschillende 
werkgroepen, waarin leden van de commissie samenwerkten met 
vertegenwoordigers van de onderscheiden alternatieve stromingen, 
en bevinden zich in het laatste gedeelte van het rapport (p. 413-753). 
Na de inleidende 31 pagina's, waarvan vervolgens een Engelse verta
ling wordt gegeven, gaat het rapport verder met een uitleg van de 
werkwijze. De commissie voelde zich gedwongen uitgebreid in te 
gaan op fundamentele vragen over 'ziekte', 'gezondheid' en 'gene
zen'. Illustratief voor de grote bereidheid van de commissie om zich 
te verplaatsen in de denkwereld van de alternatieve genezers is de 
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wonderlijke definitie die de commissie hanteert voor genezen (p. 221): 
'de innerlijke actiebereidheid van de patiënt op geleide waarvan het 
geneesproces in gang kan worden gezet, dan wel bevorderd, zodat 
herstel kan optreden'. Bedoelt de commissie hier dat diabetici niet 
van hun ziekte genezen omdat bij hen de innerlijke actiebereidheid 
daartoe ontbreekt? 

Daarna volgt een nuttig overzicht over de historie van de advise
ring betreffende het regulier en alternatief handelen sedert 1865. De 
wet van 1865 was bedoeld om de kwakzalverij uit te roeien, maar had 
dat effect allerminst. Onbevoegde genezers werden met enige regel
maat veroordeeld, maar ondervonden veel sympathie in de publieke 
opinie, bij juristen en bij politici als Kuyper en De Savornin Lohman. 
De Centrale Gezondheidsraad adviseerde de regering reeds in 1916, 
naar aanleiding van een rekwest aan de regering van een aantal juris
ten om het artsenmonopolie op te heffen, om een onderzoek in te 
doen stellen naar de 'doeltreffendheid van de, door niet wettelijk toe
gelaten beoefenaren van de geneeskunst, toegepaste geneeswijze en 
naar de door haar verkregen resultaten'. De commissie-Pekelharing 
oordeelde in 1919 dat er aan onbevoegden geen toestemming zou 
moeten worden verleend om de geneeskunst te beoefenen en dat er 
van goede resultaten van de behandeling die zij toepasten niets was 
gebleken. De conclusies van de commissie-Pekelharing staan tachtig 
jaar later nog rechtovereind. 

Het rapport gaat verder met een beschrijving van de opstelling van 
de politiek in de jaren tachtig tegenover de alternatieve geneeskunde. 
Wegens de onvoorspelbare manier, aldus de commissie, waarop de 
politieke besluitvorming zich vaak voltrekt met voorbijgaan aan de 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek (zoals de voortgezette 
vergoeding van het kwakzalversmiddel Vasolastine, ondanks volledig 
ontbreken van wetenschappelijke aanwijzingen voor de werkzaam
heid ervan), heeft de commissie zich periodiek afgevraagd of zij wel 
zinvol bezig was. 

Er volgen dan hoofdstukken over de toenemende maatschappelijke 
belangstelling voor alternatief genezen, over opleidingen en wetge
ving met betrekking tot alternatieve behandelwijzen. In een hoofd
stuk 'Alternatieve behandelwijzen in de hedendaagse maatschappij' 
(p. 64) wijst zij op de 'dichotomie' van de politiek, die 'enerzijds in de 
reguliere sector, in het kader van bezuinigingen en ter bestrijding van 
wildgroei, steeds krachtiger roept om medische "technology assess-
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ment" en wetenschappelijke bewijsvoering, terwijl anderzijds de nei
ging bestaat om op alternatief gebied toe te geven aan de wensen van 
het publiek, ook al gaat dit tegen geleverde bewijsvoering in'. 

Daarna geeft de commissie in twee hoofdstukken haar visie op 
wetenschap en de 'wetenschappelijke methode'. Deze hoofdstukken 
zijn van elementair-wetenschapsfilosofische aard en ze zijn lezens
waardig voor niet-ingewijden in dat gebied, maar enig nieuws bevat
ten zij niet. Ter geruststelling zij vermeld dat ook de commissie, net 
als indertijd de regering en de KNMG, gekant blijft tegen een metho
dologische uitzonderingspositie voor alternatieve behandelwijzen. 
Dan, aangekomen bij de kern van de opdracht, beschrijft het rapport 
kwaliteitscriteria voor effectonderzoek (p. 87). 

Zoals wellicht velen hebben wij ons in de tien jaar waarin de com
missie aan het werk was, bij voortduring afgevraagd waarom het rap
port niet zou kunnen volstaan met te verwijzen naar het functioneren 
van de medische wetenschap anno nu en naar de manier waarop die 
zich onderscheidt van de voorwetenschappelijke geneeskunde, die 
uitsluitend berustte op empirie, magie en klakkeloos nabauwen van 
oude profeten. De commissie had erop kunnen wijzen dat het moder
ne wetenschappelijk onderzoekin de geneeskunde zoveel succesvoller 
en productiever is dan vroeger, doordat er enerzijds een sterk toege
nomen inzicht in het functioneren van het menselijk lichaam en in 
het ontstaan van ziekten bestaat, terwijl daarnaast de onderzoeksme
thodologie steeds beter is geworden. Inderdaad verwijst de commissie 
(p. 87) naar een standaardboek over klinische epidemiologie, waarin 
criteria staan geformuleerd die ook van toepassing zijn voor het on
derzoek naar de werkzaamheid van alternatief genezen. De moeilijk
heid die dan ontstaat, is dat de uitgangspunten aanvaardbaar moeten 
zijn voor zowel reguliere als alternatieve beroepsbeoefenaren. 

Daar beginnen natuurlijk de problemen. Waar een regulier medi
cus een artikel dat zich bezighoudt met de patiënt met 'zwakke nier
straling' (een antroposofische diagnose), haastig zal overslaan, was de 
commissie, gezien de aanvaarding van de vraagstelling van de staats
secretaris, gedwongen naar wegen te zoeken waarop zo'n alternatieve 
etikettering kan worden omgezet in een omschrijving die in regulier
geneeskundig opzicht begrijpelijk is. De commissie spreekt van ver
schillen in taxonomie tussen alternatieve en reguliere diagnosen en 
zoekt via 'semiologische transcriptie' naar een overbrugging van die 
verschillen. Eerst dan zullen deze zaken kunnen worden onderzocht 
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op een manier die voor regulier en alternatief aanvaardbaar is. 
Hier heeft zij het zicht op de werkelijkheid enigszins verloren. Er 

zullen maar heel weinig reguliere medici zijn die uit de voeten kun
nen met onderzoek van patiënten met 'zwakke nierstraling', die de 
betekenis van oordiagnostiek voor inwendige ziekten willen onder
zoeken of nieuwsgierig zijn naar de effectiviteit van de 'etherische 
bereiding' van Arnica uit de antroposofische receptuur. Zij spreekt in 
dit verband de vrome wens uit dat universitaire onderzoekers hun 
medewerking zullen verlenen aan het wetenschappelijk onderzoek 
door alternatieve genezers en roept zelfs de wetenschappelijke vereni
gingen op om aandacht te besteden aan alternatieve behandelwijzen. 

Een instructief voorbeeld van problemen bij de transcriptie van 
een alternatieve methode in een vorm die voor regulieren aanvaard
baar is, is te vinden op p. 120 en verder, waar getracht wordt de 'pols 
van Nogier', zogenaamde subtiele veranderingen in de polsslag na 
prikkeling van acupunctuurpunten op het oor, te vertalen in regulier-
medische terminologie. Zeer veel aandacht besteedt het rapport ook 
aan de problemen van het placebo-effect bij effectiviteitsonderzoek. 
De commissie concludeert dat het hierbij gaat om 'verre van begre
pen mechanismen en processen'. 

Een lang hoofdstuk wijdt de commissie aan de vraag of er een in
stantie moet komen, die zich bezighoudt speciaal met alternatieve 
behandelwijzen. Hier gaat het rapport onder andere in op regelge
ving en kwaliteitscontrole en zij komt ten slotte met een positief ad
vies. In een hoofdstukje 'Afsluitende opmerkingen' besteedt ze pre
cies één pagina aan de kwakzalverij en geeft ze nog een vergelijking 
met de situatie in andere landen. Voordat vanaf p. 269 alle bijlagen 
worden afgedrukt, geeft de commissie in twee hoofdstukken de be
antwoording van de adviesaanvraag. Ze doet vervolgens een 23-tal 
aanbevelingen. 

Wij zullen hier kort ingaan op een aantal van deze aanbevelingen. 
De staatssecretaris voorzag de meeste aanbevelingen al eerder van 
een gedetailleerd en kritisch commentaar, waaraan wij ook af en toe 
zullen refereren.25 

De commissie stelt in de eerste twee aanbevelingen dat onderzoek 
naar de werkzaamheid van alternatieve behandelwijzen moet worden 
uitgevoerd volgens algemeen aanvaarde regels. Zij kiest hierbij in 
eerste instantie voor de 'black box'-benadering, waarin begin- en 
eindpunt van het onderzoek worden gedefinieerd in termen die ac-
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ceptabel zijn voor alternatief en regulier, en waarbij men zich niet 
uitlaat over de theoretische basis van de te onderzoeken hypothesen. 
Dat laatste lijkt ons zeer verstandig, want ook na herhaalde lezing 
lukte het ons bijvoorbeeld niet de theoretische basis van het op p. 615 
gedane antroposofische onderzoeksvoorstel over 'de typediagnose 
van de zwakke nierstraling' te doorgronden. 

De uitspraken van de commissie over de interne kwaliteitscontrole 
van alternatieve genezers blijken intussen al grotendeels achterhaald. 
De Wet BIG is door het parlement aanvaard en het alternatieve veld 
is, met subsidie van wvc, bezig met registratie van beoefenaren en 
opleidingen, en met het ontwikkelen van gedragsregels. De instelling 
van een coördinatiecommissie (aanbevelingen 20 en 21) is al afgewe
zen door de politiek, die inmiddels bezig is het aantal landelijk opere
rende adviesorganen en instituties sterkte beperken. Ook inhoudelijk 
heeft de staatssecretaris geen behoefte aan zo'n commissie. 

De aanbevelingen, die gezien de koele reactie van de staatssecreta
ris weinig kans op uitvoering lijken te hebben, zijn overigens te talrijk 
om ze hier allemaal aan een beschouwing te onderwerpen. De sa
menstellers van het rapport worden hardhandig geconfronteerd met 
de klimaatswijziging, die de afgelopen jaren in politiek Den Haag 
heeft plaatsgevonden. Waar staatssecretaris Van der Reijden bijvoor
beeld op een congres van alternatieve genezers in 1986 nog uitvoerig 
inging op gewichtige zaken als 'de synthese tussen emotioneel en 
rationeel, die net als bij Yin en Yang, juist tot heelheid moet leiden' 
(p. 34), heeft de huidige staatssecretaris gekozen voor een andere 
opstelling. Hij is blij met de wetenschap dat er nu eindelijk een ge
zaghebbende uitspraak gedaan is waaruit blijkt dat goed onderzoek 
op dit terrein mogelijk is, maar hij wacht nu de inspanningen van de 
wetenschappelijke wereld 'met belangstelling' af. 

Voorzover de aanbevelingen van onderzoekstechnische aard (3,4, 
5, 6, 7, 10, 11, 13c en 19) zijn of gericht zijn aan het onderzoeksveld, 
onthoudt Simons zich van een uitspraak. In aanbeveling 7 stelt de 
commissie dat de communicatie tussen regulier en alternatief wellicht 
pas mogelijk is als in het regulier medisch handelen ook meer aan
dacht ontstaat voor elementen als 'geneeskunst' en het placebo-effect. 
Deze aanbeveling is wonderlijk, want bij het gewone wetenschappe
lijk onderzoek in de geneeskunde wordt juist zeer veel aandacht be
steed aan het placebo-effect. Hoe in wetenschappelijk onderzoek met 
een begrip als 'geneeskunst' rekening kan worden gehouden, is ons 
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onduidelijk. De door de commissie gedane onderzoeksvoorstellen 
(aanbeveling 8) acht Simons terecht beneden de maat. 

De visie van het rapport op een zekere medische basiskennis bij 
alternatieve genezers als veiligheidsgarantie voor de patiënt (aanbeve
lingen 14 en 15) - op het gevaar daarvan heb ik bij een vorige gele
genheid ook al gewezen26 - wordt gelukkig door Simons afgewezen. 
Het wekt volgens hem ten onrechte de suggestie bij het publiek, dat 
men met een gekwalificeerde beoefenaar te maken heeft. Hier wordt 
de commissie op pijnlijke wijze door de staatssecretaris terechtgewe
zen. Want 'a little learning is a dangerous thing'. Hoeveel basiskennis 
heeft een genezer nodig om over buikpijn te kunnen oordelen? Of 
wetenschappelijke verenigingen zich moeten gaan bezighouden met 
alternatieve geneeswijzen (aanbeveling 17), wil de staatssecretaris 
graag overlaten aan die verenigingen zelf. 

Ten slotte acht de commissie het in aanbeveling 22 wenselijk dat 
er consequenties worden verbonden aan de resultaten van effectivi-
teitsonderzoek. Ze laat zich echter niet uit over die alternatieve be
handelwijzen waarnaar geen onderzoek gedaan is en waarschijnlijk 
ook nooit gedaan zal worden. Het ware wellicht beter geweest als de 
commissie had uitgesproken dat ook aan het niet verrichten van ef-
fectonderzoek consequenties verbonden moeten worden. 

Het is jammer dat een prestigieus instituut als de Gezondheidsraad 
zo'n zwak rapport heeft afgescheiden. De staatssecretaris heeft in zijn 
kritisch commentaar vrijwel steeds het gelijk aan zijn kant. De com
missie was op voorhand al in het defensief en hield al ernstig reke
ning met een koele ontvangst, getuige ook haar uitspraak op p. xvii, 
waar zij constateert 'dat er aan wetenschappelijk onderzoek op dit 
terrein geen grote politieke behoefte lijkt te bestaan. Dat schept on
zekerheid over de follow-up die dit advies zal krijgen.' De reactie van 
gewone medische onderzoekers op onderzoeksvoorstellen uit het 
alternatieve veld zal na kennisneming van het rapport niet veran
deren. Gevoelens van irritatie, onbegrip, afkeer, vermoeidheid en 
geamuseerdheid zullen daarbij onverminderd om voorrang blijven 
strijden. 

We moeten leven met het feit dat de populariteit van alternatieve 
behandelwijzen en astrologie groot is. 'Jeder soil nach seiner eigenen 
Facon selig werden,' zei Frederik de Grote. Dat ontslaat de aanbod
zijde (de genezers) echter niet van de plicht verantwoording af te 
leggen. Daarvoor zijn er algemeen aanvaarde wetenschappelijke spel-
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regels, tuchtrechtspraak en hippocratische gedragsregels, terwijl, 
voorzover het niet-artsen betreft, een krachtige bestrijding van kwak
zalverij door inspectie en justitie noodzakelijk blijft. Waarom mensen 
ondanks het feit dat er geen aanwijzingen zijn voor enige werkzaam
heid van die behandelwijzen, er toch gebruik van blijven maken, is en 
blijft een fascinerend onderzoeksterrein, waarbij wij vooral zijn aan
gewezen op de sociale wetenschappen. 

Het is in dit verband vermeldenswaard dat er sinds 1982 in ons 
land een interdisciplinaire werkgroep 'Hekserij en toverij in Neder
land' functioneert. Uit de gelederen van die groep is in 1989 een 
projectgroep 'Magie en geneeskunde' voortgekomen, die een sterk 
antropologische oriëntatie heeft en die de - zoals zij het noemt -
irreguliere geneeskunde bestudeert vanuit sociaal-cultureel perspec
tief.27 De groep is zeer productief en heeft al verschillende publicaties 
op haar naam. In het najaar organiseert ze een groot internationaal 
congres in ons land. Hopelijk zullen de resultaten van dit soort on
derzoek bijdragen aan inzicht in de beweegredenen van consument 
én aanbieder van alternatieve behandelwijzen. 

Wat ten slotte zal het lot zijn van het rapport van de Gezondheids
raad? Zoals gesteld is, zal het niet veel invloed hebben. Wij zullen het 
koesteren als tijdsdocument voor toekomstige onderzoekers naar de 
sociaal-culturele ontwikkelingen in ons land in de jaren tachtig. 
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6.4 Alternatieve behandelwijzen in de voortplantings-
geneeskunde: veel geschreeuw en weinig wol 

Het feit dat miljoenen mensen niet kunnen rekenen, bewijst niet dat 
tweemaal twee geen vier zou zijn. 

W.F. HERMANS28 

De populariteit van de alternatieve geneeskunde raakt ook patiënten 
die kampen met onvruchtbaarheid. Alternatieve geneeskunde ont
stond in de jaren zeventig maar er zijn altijd onorthodoxe behande
laars geweest die mannen en vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen 
behandelden. Daarvan zullen enkele historische voorbeelden worden 
beschreven. De claims van de alternatieve geneeskunde zoals te lezen 
in de lekenpers zijn niet te herleiden tot vergelijkbare publicaties in 
de medische vakliteratuur. Beoefenaren en pleitbezorgers van alter
natieve behandelwijzen hebben verschillende strategieën toegepast 
om hun positie te verdedigen. Deze waren veelal van filosofische 
aard, maar recent geven alternatieve genezers toe dat de werkzaam
heid van hun methoden bewezen moet worden via gerandomiseerd 
onderzoek, zoals dat in de reguliere geneeskunde als obligaat wordt 
beschouwd. Er zijn erg weinig goed opgezette studies over de werk
zaamheid van alternatieve geneeswijzen, met uitzondering van een 
type publicatie waaraan redacties van medische tijdschriften maar 
moeilijk weerstand kunnen bieden: artikelen met schijnbaar vlekke
loos onderzoek, waarin absurde claims worden bewezen, maar waar
van bijvoorbeeld het werkingsmechanisme volledig onbegrijpelijk is. 
Ik pleit ervoor dat dit soort artikelen wordt afgewezen voor publicatie 
en draag verklaringen aan voor hun bestaan. 

INLEIDING 

'Alternative therapy can really help couples desperate to have chil
dren': zo luidde de kop boven een artikel van Sally Brown in The 
Guardian van zaterdag n augustus 2001.29 De lezer werd vervolgens 

* Dit is een vertaling van een artikel dat eerder verscheen in Human Repro
duction (17) 2002, 528-533, 'Alternative Treatments in Reproductive 
Medicine: Much Ado about Nothing'. 
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getrakteerd op verhalen van acupuncturisten, die 'blokkades tegen 
bevruchting' verwijderen, 'subtiele verstoringen van de balans her
stellen' en - door het plaatsen van de naalden langs de 'bevruchtings-
baan' - de baarmoeder voorbereiden op zwangerschap. Naar verluidt, 
leidt deze therapie bij de geciteerde Londense acupuncturist tot 
zwangerschap bij 60 procent van de behandelden. Een reflexoloog 
beweerde dat 13 van de 23 door haar behandelde vrouwen zwanger 
werden. Met de tamelijk nieuwe Bowen-techniek (een variant van de 
chiropraxie), die zich richt op 'het endocriene stelsel en het bekken', 
wordt vaak al na twee sessies zwangerschap bereikt. Een hypnothera-
peut behandelt vrouwen met een onbewuste angst voor zwanger
schap. 

ONORTHODOXE VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELING IN HISTORISCH 

PERSPECTIEF 

Kwakzalvers hebben altijd al getracht het leed van kinderloze mensen 
te exploiteren. In de achttiende eeuw verwierf de Engelsman James 
Graham (1754-1794) grote faam met zijn Temple of Health, waarin 
hij exclusief paren behandelde, die leden aan onvruchtbaarheid.30 In 
zijn prachtige Temple of Health in Londen, gelegen aan Pall Mall, 
nabij het koninklijk paleis, stond een bed ter waarde van 12.000 pond 
sterling, het Celestial Bed. Het interieur van de tempel was buitenge
woon fraai versierd met talrijke spiegels, beelden, schilderijen en de 
nieuwste technieken op het gebied van elektrische verlichting. De 
buitenkant was voorzien van een kolossale gouden zon en een stand
beeld van de godin Hygieia. Graham gaf lezingen en behandelde zijn 
klanten met modderbaden en paste ook elektrotherapie toe. In zijn 
lezingen benadrukte hij het belang van hygiëne en het regelmatig 
wassen van het lichaam. Hij stelde ook dat het nodig was 'to tune 
body and mind for the most cordial and perfect enjoyment of prolific 
life'. Hij was verklaard tegenstander van tweepersoonsbedden: 'There 
is nothing more unnatural, more indecent, than man and wife conti
nually pigging together in one and the same bed... and to sleep and 
snore and steam and do everything else indelicate together 365 times 
every year.' Hij wees op het grote belang van frisse lucht en was fel 
tegenstander van masturbatie en losbandigheid. Prostituees 'des
troyed the vigour of the genital parts, necessity tempting them to too 
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frequent acts of venery'. In zijn tempel werd hij geassisteerd door de 
jonge en zeer schone Hebe Vestina, godin van de Jeugd en de Ge
zondheid. Paren die verlangden naar nakomelingschap mochten sla
pen in het Celestial of Magenitico-electrico Bed, te midden van een 
grote variatie aan kleuren en geurige kruiden en dat alles onder een 
koepel waarop Cupido en Psyche waren afgebeeld en waar een elek
trisch verlichte tekst te lezen viel: 'Weest vruchtbaar, vermenigvul
digt u en verspreidt u over de aarde.' De paren moesten daarvoor ioo 
pond sterling betalen, maar een edelman zou zelfs 500 pond betaald 
hebben alvorens Graham voor één nacht de gordijnen sloot. Zijn 
klanten mochten 'superieure extase' verwachten en 'onmiddellijke 
bevruchting, begeleid door zachte muziek'. 

Graham bereikte zijn grootste roem tussen 1779 en 1784, waarna 
de zaken achteruitgingen. Tijdgenoot Horace Walpole, schrijver en 
criticus, zou eens gezegd hebben Grahams bedrijf als de grootste 
bedrieglijke poppenkast te beschouwen die hij ooit had meegemaakt. 
Graham raakte al zijn bezit kwijt en moest verhuizen naar de omge
ving van Glasgow, waar hij in 1794 als arm man stierf. 

We slaan een eeuw over en steken de oceaan over om daar een flinke 
vrouw, Lydia Pinkham, te ontmoeten.31 De negentiende eeuw kende 
namelijk ook een even beroemd persoon als Graham en actief op 
hetzelfde gebied, maar dan een die haar leven aanzienlijk gelukkiger 
eindigde dan Graham. Lydia Estes, geboren in Boston (vs) in 1817, 
zou grote bekendheid verwerven onder haar naam als getrouwde 
vrouw: Lydia Pinkham. Zij was de uitvinder van de beroemde 'Vege
table Compound', die haar tot de eerste vrouwelijke miljonair zou 
maken en de eerste vrouw die op dergelijke schaal een zakelijk en 
marketingmatig succes zou bereiken. 

In haar jonge jaren viel nog allerminst te voorzien welke loop haar 
leven zou nemen. Zij was onderwijzeres en had, zeker voor het be
houdende Amerika uit die tijd, zeer vooruitstrevende ideeën. Zo was 
zij vrijdenker en tegenstander van de discriminatie van zwarten. Ook 
was zij voorstander van de rechten van de vrouw en het vrouwen-
stemrecht. Zij stelde ook eens voor om priesters, die voorstander 
waren van de doodstraf, zelf als beul te laten optreden! Zij huwde 
met de zachtzinnige en innemende, maar als zakenman volledig in
competente makelaar Isaac Pinkham. Ze kregen drie zoons en een 
dochter. Toen Lydia 54 jaar oud was, was het aanvankelijk welvaren-
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de gezin gedwongen naar een armoedig boerderijtje te verhuizen, 
omdat Isaac grote financiële verliezen had geleden. Lydia had, terwijl 
haar echtgenoot gedesillusioneerd was geraakt, nog altijd uitgespro
ken opvattingen en twee daarvan werkten in dezelfde richting: ze was 
gek op geneeskrachtige kruiden en ze had een afkeer van dokters en 
meer speciaal van gynaecologen. Voor die laatste afkeer bestonden 
goede gronden, want de morele standaard, het lage opleidingsniveau 
en de zeer beperkte therapeutische mogelijkheden maakten de gynae
coloog van toen tot een weinig respectabele hulpverlener. Binnen 
haar eigen gezin maakte Lydia vaak gebruik van een kruidenmengsel, 
dat zij waarschijnlijk ontleend heeft aan de destijds populaire Ameri
can Dispensary van John King, een dik boek over plantaardige genees
middelen. 

Na de rampzalige financiële gebeurtenissen van 1873 met de ge
dwongen verhuizing kwam Lydia op het idee haar favoriete huismid-
deltje op de markt te brengen onder de naam 'Pinkham's Vegetable 
Compound'. Het bevatte 'unicorn root, pleurisy root, life-root, black 
cohosh en fenugreek seed', opgelost in 19 procent alcohol. Het mid
del werd vooral aanbevolen tegen vrouwenkwalen en verkreeg al snel 
grote bekendheid door een succesvolle advertentiecampagne, waarin 
het vriendelijke grootmoederlijke gezicht van Lydia een grote rol 
speelde. Zij werd beroemder dan koningin Victoria. Er verscheen ook 
een boekje van haar hand, getiteld A Guide to Women. Zij speelde 
daarin handig in op de ontevredenheid over de (mannelijke) artsen 
uit die tijd. Ze gaf ook gratis schriftelijke adviezen aan de vele vrou
wen die haar schreven. De omzet van de firma bedroeg in 1881 al 
zo'n 30.000 dollar per maand! Het overlijden van Lydia in 18 83 werd 
geheimgehouden voor de buitenwereld en de zaken bleven goed 
gaan. Briefschrijfsters kregen nog altijd antwoord van Lydia en ad
vertentieteksten werden populaire volksliedjes. Onvruchtbaarheid, 
verzakkingen en problemen met de urinewegen vormden de voor
naamste 'indicaties' voor de Compound. In de door Jean Burton aan 
Lydia gewijde biografie worden enkele van de versjes vermeld en ze 
zijn niet ongeestig: 

Lizzie Smith had tired feelings, 
Terrible pains reduced her weight. 
She began to take the Compound 
Now she weighs three hundred and eight. 
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Elsie W. had no children, 
There was nothing in her blouse, 
So she took some Vegetable Compound; 
Now they milk her with the cows. 

There's a baby in every bottle, 
So the old quotation ran. 
But the Federal Trade Commission 
Still insists you need a man. 

Toch kwam er ook aan de grote successen van de Vegetable Com
pound een einde. Toen in Amerika in 1906 de Food and Drugs Act 
werd aangenomen, werden er aanzienlijke beperkingen opgelegd aan 
de toegestane claims van 'patentmiddelen' als de Vegetable Com
pound. Het etiket van de flessen met het middel vermeldde in 1905 
nog dat het werkzaam was bij alle zwakheden van de geslachtsor
ganen en dat het bij nierkwalen onovertroffen was. In 1930 was dit 
- noodgedwongen - gereduceerd tot: 'In use for over 50 years.' Een 
ldap voor de firma vormde ook de actie van een journalist, die bijna 
twintig jaar na haar geheimgehouden dood, een foto van haar graf
steen publiceerde in het Ladies' Home Journal. Veel van haar dankbare 
afneemsters en briefschrijfsters waren geschokt door dit bedrog. 
Overigens werden de brieven ook reeds tijdens haar leven beant
woord door, zoals critici schreven, '10-dollar-a-week typists'! 

Lydia's zoon Dan vestigde zich in New York en de brieven die hij 
naar huis schreef zijn bewaard gebleven. Hij vroeg daarin eens om 
toezending van wat gratis monsters om uit te delen aan kleermakers 
en winkeliers: 'We hebben niet veel te verliezen en stel je eens voor 
dat wij die lui aan ons spul kunnen krijgen!' Later, toen de afzet 
kennelijk wat haperde, stelde hij voor om de 'indicaties' uit te brei
den met 'mannelijke klachten' en vooral ook nierkwalen. 'About half 
the people here are troubled with kidney complaints or think they 
are.' 

Mensen die denken dat door de enorme vooruitgang van de medische 
wetenschap het gebruik van onorthodoxe methoden ter bestrijding 
van onvruchtbaarheid aan het eind van de twintigste eeuw wel zo 
ongeveer is uitgeroeid, zitten er volledig naast. Niet alleen wijzen de 
extravagante claims in The Guardian in 2001 in een andere richting, 
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ook de Nederlandse Patiëntenvereniging voor vruchtbaarheids-
problematiek Freya besteedde in haar Nieuwsbrief van maart 1996 
veel aandacht aan alternatieve geneeswijzen, hetgeen wees op grote 
belangstelling onder haar leden. Besproken werden onder meer ho
meopathie, acupunctuur, paranormale therapie, natuurgeneeswijze, 
astrologie ('kosmobiologische vruchtbaarheidsregulatie') en ortho-
moleculaire geneeskunde. 

Ik ken geen gepubliceerde getallen van het percentage fertiliteits-
patiënten dat gebruikmaakt van alternatieve geneeswijzen, maar het 
lijkt redelijk te veronderstellen dat het aanzienlijk hoger zal liggen 
dan het gemiddelde van de Nederlandse bevolking, waarvan volgens 
een CBS-gezondheidsenquête in 2001 6 procent een alternatieve ge
nezer bezocht.32 Ook in Israël is dat percentage 6 procent.33 Deze 
percentages zijn gewoonlijk hoger in landen waar veel chiropractors 
actief zijn zoals in Australië en de vs, waar ze oplopen tot 20 pro
cent.34' 35 Onder gebruikers van alternatieve geneeswijzen zijn vrou
wen altijd in de meerderheid geweest. Hetzelfde geldt voor mensen 
met chronische gezondheidsproblemen, die niet altijd makkelijk zijn 
te behandelen door de gewone geneeskunde. We kunnen dus veilig 
aannemen dat veel infertiele vrouwen alternatieve behandelaars be
zoeken. 

HET DEBAT OVER DE BEWIJZEN 

Het is een veelgehoorde bewering dat minder dan 20 procent van de 
standaard westerse geneeskunde evidence-based zou zijn.36 Hoe dur
ven wij van alternatieve genezers voldoende wetenschappelijk bewijs 
te verlangen, als wij die zelf in onze eigen reguliere praktijk ook niet 
kunnen leveren? Deze drogredenering tu quoque ('jij deed hetzelfde') 
is op zichzelf al waardeloos, omdat men natuurlijk best iemand op 
een fout kan wijzen die men zelf ook maakt. Belangrijker is echter dat 
het genoemde percentage van 20 procent volslagen onjuist is. Het 
percentage beloopt namelijk ongeveer 76 procent, zoals recent op 
elegante wijze werd beschreven door Imrie en Ramey (2001), die 
bovendien achterhaalden waar het cijfer van 15-20 procent toch van
daan kwam.37 Dit bleek gebaseerd te zijn op een informele evaluatie 
van het voorschrijfgedrag van 19 huisartsen in 1963 door een verze
keraar en dit onderzoek is sindsdien eindeloos nagepapegaaid. 

139 



Hoewel er weinig discussie zal zijn over de constatering dat de 
hierboven genoemde alternatieve behandelwijzen nutteloos zijn en 
niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, moet tegelijkertijd 
worden toegegeven dat er in het niet zo heel verre verleden ook in de 
gewone vruchtbaarheidsbehandeling nog een behoorlijk aantal thera
pieën werd toegepast zonder dat er fatsoenlijke wetenschappelijke 
bewijzen waren voor hun werkzaamheid. Men denke aan antefixatie-
operaties, behandeling van mannen met vitamines, hormonen en 
anti-oestrogenen, operaties wegens 'subklinische' varicoceles, hormo
nale behandeling van endometriose, hoge doses corticosteroïden voor 
immunologische subfertiliteit van de man en 'condoomtherapie' ge
combineerd met getimede coïtus bij vrouwen met sperma-antistoffen. 
Het is dus niet onaannemelijk dat in het geval van vruchtbaarheidsbe-
vorderende behandelingen in de jaren zestig het getal van 15-20 pro
cent dicht bij de waarheid lag. Niettegenstaande dit ontnuchterende 
cijfer blijft er natuurlijk een wereld van verschil tussen de best be
schikbare reguliere therapieën op een bepaald moment (ten minste 
gebaseerd op plausibele hypothesen en coherent met pathofysiologi-
sche kennis omtrent het menselijk lichaam) en de absurditeiten van 
alternatieven als acupunctuur (gebaseerd op anatomische onzin), ho
meopathie (gebaseerd op de onzin van 'het gelijkende geneest het 
gelijkende' en de transsubstantiatie van inerte stoffen door middel van 
eindeloos herhaald schokschuddend verdunnen) en vulgair psychoso
matisch denken. Maar krachtig bewijs voor de werkzaamheid van de 
reguliere therapie ontbrak ook vaak, zoals we terugkijkend moeten 
toegeven. Thans is de situatie echter radicaal gewijzigd en met me
thoden als ovulatie-inductie, donorinseminatie en tubachirurgie en 
meer recent de geassisteerde voortplantingstechnieken lijkt ons spe
cialisme thans probleemloos te kunnen vallen binnen de 76 procent 
evidence-based, zoals dat door Imrie en Ramey voor de moderne 
klinische geneeskunde werd becijferd. 

A R G U M E N T E N WAARMEE ALTERNATIEVE T H E R A P I E Ë N W O R D E N 

V E R D E D I G D 

Lange tijd, en soms zelfs nu nog, waren alternatieve behandelaars de 
mening toegedaan dat hun superindividueel aangepaste benadering 
van de patiënt de mogelijkheid van gerandomiseerd effectiviteitson-

140 



derzoek uitsluit. In het huidige tijdperk van evidence-based medicine 
(EBM) is dit argument echter niet langer houdbaar. De Gezondheids
raadcommissie Alternatieve Behandelwijzen en Wetenschappelijk 
Onderzoek stelde in haar rapport (1993) dat het goed mogelijk is om 
de werkzaamheid van alternatieve geneeswijzen te onderzoeken, mits 
men bereid is de onderliggende hypothesen in een black box te stop
pen en de oefening te beperken tot het definiëren van een goed om
schreven onderzoeksgroep en van objectief beoordeelbare meetpun
ten.38 Meer verlichte, pro-alternatieve auteurs delen deze mening 
tegenwoordig.39 

Een andere uitvlucht om te ontkomen aan de bedreigende eis van 
de gerandomiseerde trial werd vaak gezocht in misbruik van de we
tenschapsfilosofie. Kuhn introduceerde het begrip paradigma, een 
vaag begrip verwijzend naar een aantal gemeenschappelijke vooron
derstellingen en methoden waarover een bepaald type wetenschap
pers het impliciet eens is.4° Conclusies en onderzoeksbevindingen die 
gebaseerd waren op een ander of een nieuw paradigma waren niet 
'commensurabel' (= onderling meetbaar) met die van het andere pa
radigma en konden vanuit die sector dan ook niet bekritiseerd wor
den. Alternatieve genezers plachten te roepen, dat hun therapieën 
gebaseerd waren op een ander paradigma dan de orthodoxe genees
kunde. Sociologen van de constructivistisch/relativistische richting 
beweren dat wetenschap een min of meer incidentele, toevallige acti
viteit is, die sterk beïnvloed wordt door het vigerende socioculturele 
klimaat. 'The point is that neither logic nor mathemathics escapes 
the contamination of the social', zoals Aronowitz schreef in zijn 
Science as power.3'1 Deze manier van denken, in verschillende varianten 
uitgedragen door auteurs als Feyerabend, Foucault, Derrida en La-
tour, heeft in de vs op een groot aantal universiteiten een sterke in
vloed gehad. Het heeft er de wetenschappelijke strengheid en disci
pline ondermijnd, speciaal in de geesteswetenschappen. Gross en 
Levitt schreven in 1998 een aanbevelenswaardig boek over dit onder
werp, getiteld Higher Superstition. Er zijn talrijke voorbeelden van 
alternatieve genezers die dit type wetenschapssociologie hebben ge
bruikt om zich te immuniseren tegen hun critici. 

Als alternatieve artsen werden geconfronteerd met hun gebrek aan 
wetenschappelijke gegevens plachten zij niet zelden te wijzen op tijd
gebrek gezien hun drukke praktijk. Ook beweerden zij gediscrimi
neerd te worden door universiteiten en geldschieters of zij gaven toe 
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dat zij onvoldoende ervaring hadden met het opzetten van weten
schappelijk onderzoek. Deze argumenten hebben inmiddels veel van 
hun bruikbaarheid verloren, want de toenemende populariteit van het 
alternatieve genezen heeft parlementariërs in verscheidene landen 
gedrukt in de richting van het democratische motto 'gelijke rechten 
voor alle geneeswijzen'. Deze populistische benadering heeft ertoe 
geleid dat er thans veel geld beschikbaar is voor onderzoek dat door 
serieuze universitaire onderzoekers nimmer in overweging zou wor
den genomen. Zo kent Duitsland zijn gefortuneerde Münchener 
Modell en in de vs bedroeg het budget van de aan het National Insti
tutes of Health gerelateerde National Council for Complementary 
and Alternative Medicine in 2001 20 miljoen dollar. 

GEGEVENS WAARMEE ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN W O R D E N 

V E R D E D I G D 

Laat ons nu de filosofische en sociologische argumenten voorlopig 
laten voor wat ze zijn en ons wenden tot gepubliceerde gegevens over 
alternatieve geneeswijzen in de voortplantingsgeneeskunde. Zoals 
verwacht mocht worden is het aantal goed opgezette onderzoeken 
met klinisch relevante resultaten verrassend gering. Een PubMed-
search waarbij gezocht is op de termen 'kruiden, supplementen, acu
punctuur, natuurgeneeswijze, homeopathie, chiropraxie, antroposofi
sche geneeskunde, manuele geneeswijzen en paranormale therapie', 
gecombineerd met infertiliteit en/of gynaecologie, leverde een grote 
hoeveelheid overzichtsartikelen op in tijdschriften voor verpleegkun
digen en verloskundigen42' 43, 44, verder veel artikelen van matige 
methodologische kwaliteit in alternatieve tijdschriften en zeer weinig 
artikelen in peer-reviewed tijdschriften van goede reputatie. 

De eerste categorie geeft enkele interessante cijfers over de in de 
voortplantingsgeneeskunde toegepaste alternatieve geneeswijzen en 
hun populariteit onder het publiek. Tevens geeft het inzicht in de 
verontrustende populariteit van alternatieve geneeswijzen onder ver-
plegenden en verloskundigen die, zoals gesteld door Watson (1996), 
zouden ervaren dat 'de verpleegkundige "helende" zorg en de inte
gratie van complementaire en alternatieve wetenschapsmodellen heel 
goed bij elkaar passen'.45 

De tweede categorie rapporteert uitsluitend gunstige resultaten 
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van Chinese kruiden46, acupunctuur47, homeopathie48, voedingsthe-
rapie4y en elektroacupunctuur5°, maar deze conclusies zijn niet af
komstig van gerandomiseerde trials van voldoende kwaliteit. 

De derde categorie publicaties, in peer-reviewed tijdschriften, 
biedt een gemengder beeld. Er is bijvoorbeeld een artikel waarin ne
gatieve resultaten worden beschreven van het gebruik van DHEA-sup-
plementen bij subfertiele mannen5' en weer een ander artikel over 
het gebruik van kruiden in de voortplantingsgeneeskunde komt tot 
de conclusie dat er geen enkele kruidentherapie kan worden aangera
den vanwege 'een verbazend gebrek aan adequate gerandomiseerde 
trials'.52 Iets positiever zijn twee artikelen over acupunctuur bij extre
me oligozoöspermie. Deze publicaties, afkomstig van het Institute of 
Chinese Medicine in Tel Aviv, trekken de conclusie dat acupunctuur 
bij deze patiënten 'werkzaam zou kunnen zijn'.53'54 Een publicatie uit 
Schotland rapporteerde verbetering van sommige spermaparameters 
na suppletie van selenium en de vitamines A, c en E bij infertiele man
nen met een lage seleniumstatus.55 Eén artikel draagt een mogelijke 
verklaring aan voor het veronderstelde effect van het Chinese kruid 
Hochu-ekki-to op onverklaarde infertiliteit.56 In Human Reproduction 
vonden wij twee publicaties, beide uit Göteburg, over elektroacu-
punctuur (EA). In 1996 claimde een artikel dat met EA een gunstig 
effect op de doorstroming van de arteriae uterinae bij met GnRHa-
gedownreguleerde vrouwen kon worden bereikt.57 Dit gegeven is 
sindsdien niet door andere onderzoekers bevestigd. Dezelfde Zweed
se groep rapporteerde dat EA als pijnstilling tijdens de follikelpunctie 
voor IVF beter werkte dan alfentenil.58 Dit effect kan mijns inziens 
worden verklaard als gevolg van eenvoudige counter irritation59, nog 
versterkt door het sterke placebo-effect van exotische en 'nieuwe' 
therapieën in het algemeen. Men vraagt zich onwillekeurig af of deze 
manier van pijnstilling tijdens de punctie nog steeds wordt toegepast 
in Göteborg. 

Tot hiertoe weinig nieuws. Op grond van deze inventarisatie heb
ben conventioneel werkende artsen weinig reden om zich zorgen te 
maken: de onusprobandi (bewijslast) ligt bij de aanbieders van alterna
tieve geneeswijzen en de thans beschikbare gegevens geven niet di
rect aanleiding om te gaan denken dat men zijn patiënt potentieel 
waardevolle geneeskunde onthoudt als men de alternatieve genees
kunde negeert. Noch is er reden om te vrezen dat het breed gedragen 
biomedisch model in ons vakgebied serieus bedreigd wordt. Maar 
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toch blijft die comfortabele positie niet geheel en al buiten schot. De 
sterkste aanval wordt gevormd door publicaties waarin de onbegrijpe
lijke absurditeiten van de alternatieve geneeskunde in schijnbaar vlek
keloze trials als effectief worden gepresenteerd. Dat is al eerder in de 
algemene geneeskunde gebeurd en recent ook op het terrein van de 
voortplantingsgeneeskunde. De beoordeling van dit type publicaties 
stelt hoge eisen aan de intellectuele statuur van de redacties van me
dische tijdschriften. Dit probleem van de, zoals ik ze zal noemen, 
'schijnbaar vlekkeloze publicaties waarin absurde claims worden be
wezen' ontstond voor het eerst toen een Schotse homeopaat gunstige 
effecten meldde van extreem verdunde (tot zelfs ver onder de Avoga-
dro-drempel van moleculaire aanwezigheid in het middel) graspollen 
('c 30') bij patiënten met hooikoorts. Deze publicatie ïnThe Lancet60 

bracht Petr Skrabanek tot zijn essay 'Demarcation of the absurd',6' 
later uitgebreid en gepubliceerd onder de titel 'Scepticism, rationa
lism and pseudoscience'.62 Hij betoogt in deze klassieke en zeer eru
diete artikelen dat volledige 'open-mindedness' en de bereidheid om 
zelfs absurde claims te onderzoeken 'irrationeel scepticisme' ge
noemd moet worden en dat dit het gevolg is van het niet willen in
zien dat sommige zaken nu eenmaal absurd zijn: bij een dergelijke 
openheid van geest vallen de hersenen eruit! Rationeel scepticisme, 
zoals hij zijn eigen uitgangspunt noemt, combineert een dogmatische 
weigering om absurditeiten te accepteren met een voorwaardelijk 
geloof in de feiten. Hij citeerde Hume, die stelde dat 'het de taak der 
geschiedenis is om een onderscheid aan te brengen tussen het won
derlijke en het verrassende; om het eerste te verwerpen... en het 
tweede te betwijfelen'. Skrabanek sluit af met de woorden: 'Het erg
ste dat kan gebeuren door de pragmatische benadering van het ratio
neel scepticisme is dat de baby van de waarheid met het absurde bad
water wordt weggegooid.' Deze analogie acht hij echter tegelijkertijd 
misleidend: 'Ten eerste is het bad geen bad, maar veeleer een oceaan 
van nonsens. Ten tweede is het niet een Gargantuaanse baby over wie 
wij moeten tobben maar veeleer het lot van de duizenden medemen
sen die, liters water slikkend en spartelend in deze absurde oceaan, 
bijna verdrinken.' 

In weerwil van Skrabaneks hartstochtelijk pleidooi tegen het se
rieus nemen van absurde claims zijn er inmiddels meerdere 'schijn
baar vlekkeloze publicaties waarin absurde claims worden bewezen' 
geaccepteerd door gerespecteerde wetenschappelijke tijdschriften. 
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Genoemd is al de homeopathische behandeling van hooikoorts in 
The Lancet. Andere publicaties gaan over de biologische effecten in 
vitro van een sub-Avogadro verdund homeopathisch serum in Na-
ture6i; de gunstige effecten van gebed op hartpatiënten opgenomen 
op een coronary care unit in de Southern Medical Journal6'1; positieve 
conclusies voor de homeopathie na meta-analyse van gerandomiseer
de trials in The Lancet65; en het corrigeren van stuitligging door mid
del van acupunctuur en moxa-branden in de JAMA.66 Klaarblijkelijk 
wordt dit type publicatie niet altijd geweigerd door de redacties van 
reguliere medische tijdschriften. Bij de totstandkoming van dit soort 
artikelen lijken meerdere factoren een rol te spelen. Het minste dat 
ervan gezegd kan worden is dat de resultaten van deze schijnbaar 
vlekkeloze onderzoekingen vrijwel nooit bevestigd worden door on
afhankelijke herhaling van de proeven als die van Reilly et al. uit 
1986 en soms volledig worden weersproken als ze wel worden her
haald door andere onderzoekers. De resultaten van Harris et al 
(1999)67 waren in tegenspraak met die van Byrd, hoewel Harris zelf 
meende een gering positief effect te vinden. Ook de resultaten van 
Davenas et al (1988) werden weersproken door het onderzoek van 
Ovelgonne et al (1992).68 De ontdekking van de regelrechte fraude 
door Benvenistes groep leidde tot veel publiciteit.69 Het artikel van 
Linde (1997) in The Lancet was afkomstig uit een rijkelijk gesubsi
dieerd centrum: het Münchener Modell-Centrum voor Complemen
tair Geneeskundige Research in München, Duitsland. Het werd 
krachtig bekritiseerd doorVandenbroucke 'mThe Lancet zelf.7° Deze 
noemde het bekende feit dat gerandomiseerd onderzoek met een 
externe financiering vaker tot gunstige uitkomsten leidt.7' In Lindes 
meta-analyse veronderstelde hij een effect van kleine vertekeningen, 
kleine fouten, uitsluitingen, subgroepanalyses, maar accepteerde de 
nadruk van de auteurs op hun ontkenning van de mogelijke rol van 
publicatie-bias. De mogelijkheid van bedrog noemde hij niet. Ik zou 
hierbij nog willen wijzen op een handicap van veel meta-analisten, 
namelijk hun gebrek aan vertrouwdheid met het klinisch probleem, 
waardoor licht het risico ontstaat dat statistische precisie gaat preva
leren boven klinische betekenis. Bijvoorbeeld: wanneer twee place
bo's worden vergeleken in honderd gerandomiseerde trials, dan zal 
door toeval in vijf van die trials een significantie met een P<o,05 
worden gevonden. In deze tijden van evidence-based medicine ge
niet de klinisch epidemioloog hoog aanzien en men hoeft het niet 
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met de bekende uitspraak van Rutherford ('Als uw experiment statis
tiek nodig heeft om tot conclusies te geraken, dan moet u een beter 
onderzoek gedaan hebben dan wanneer statistische analyse overbo
dig was') eens te zijn om in te zien dat statistische analyse soms leidt 
tot onbegrijpelijke en soms zelfs absurde conclusies. In dergelijke 
gevallen blijft er slechts één keuze over: verwerp de uitkomst of doe 
afstand van het huidige fysico-chemische paradigma van de medi
sche wetenschap. 

Zeer recent werd een 'schijnbaar vlekkeloos onderzoek met een 
absurde conclusie' gepubliceerd in een serieus en (tot voor kort?) 
gerespecteerd tijdschrift op het gebied van de voortplantingsgenees-
kunde. De titel luidde: 'Does prayer influence the succes of in-vitro 
fertilization and embryo-transfer?'.72 In een goed opgezet onderzoek 
demonstreerden de auteurs een significant positief effect van bidden 
door derden {intercessoryprayer) op het resultaat van i VF-behandeling. 
In de 'gebedsgroep' werd 50 procent van de patiënten zwanger en in 
de controlegroep 26 procent. De groepen waren onderling redelijk 
vergelijkbaar, hoewel er een tendens was naar een wat jongere leeftijd 
in de gebedsgroep en er een behoorlijk aantal patiënten werd uitge
sloten om onduidelijke redenen. Dit artikel, dat een hoop aandacht 
in de lekenpers kreeg, werd geschreven door dr. Cha, directeur van 
het Cha Hospital in Seoel, dr. Wirth, een advocaat met een diploma 
parapsychologie (zijn firma's Wirth en Wirth Esq. konden door jour
nalisten nergens in Pennsylvania worden gelokaliseerd) en dr. Lobo, 
een hoogleraar verloskunde die ook expert is op het gebied van de 
menopauze. Dr. Cha noemt zichzelf 'associate research scientist' en 
was de eerste voorzitter van de Koreaanse Pochon Cha universiteit, 
de eerste universiteit in Korea die alternatieve geneeswijzen in het 
curriculum opnam. Hij organiseerde een groot symposium over al
ternatieve geneeskunde in 1999. Zijn ziekenhuis, dat ook een IVF-
centrum omvat, betaalde het onderzoek. Dr. Daniel P. Wirth is noch 
theoloog noch iVF-specialist. Hij publiceerde eerder artikelen over 
TherapeuticTouch, Qi Gong-therapie en spiritueel genezen. In 1993 
schreef hij 'The Effect of Nontherapeutic Touch on the Healing of 
Full Thickness Dermal Wounds' in Subtle Energies vo\. 1, no 1, pp. 1-
20. Toen de filosoof Dale Beyerstein trachtte meer te weten te ko
men over de opzet van dat laatste onderzoek bleek Wirth eerst lange 
tijd onvindbaar en toen er uiteindelijk wel contact ontstond, werd hij 
al snel bedreigd met juridische stappen als hij zijn pogingen om 
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Wirths bevindingen te kritiseren zou volhouden. De derde auteur, 
dr. Lobo, stelde tegenover de pers erg verbaasd te zijn over de uit
komsten van het onderzoek, maar verwees voor verdere vragen naar 
Wirth. Bedrog is moeilijk aantoonbaar in een 'schijnbaar vlekkeloze 
publicatie', maar iedereen wordt uitgenodigd zijn eigen conclusies te 
trekken over de geloofwaardigheid van de auteurs. Ik geloof helemaal 
niets van het verhaal en ben fel gekant tegen het opnemen van derge
lijke absurditeiten in serieuze tijdschriften. 

CONCLUSIES 

Gezien het feit dat er nog veel onopgeloste problemen bestaan in de 
voortplantingsgeneeskunde, ben ik bepaald ongelukkig met de on
ontkoombare slotsom dat de bijdrage van de alternatieve geneeskun
de aan ons vakgebied het beste kan worden samengevat als 'veel ge
schreeuw en weinig wol'. Het is zelfs nóg betreurenswaardiger dat 
het niet mogelijk lijkt om bovennatuurlijke krachten te mobiliseren 
om de nog altijd niet perfecte ivF-praktijk te verbeteren, want verder 
reikende en opwindender mogelijkheden zouden dan in het verschiet 
liggen. Wat te denken van een vergelijkend onderzoek naar het effect 
van bidden tot de christelijke God, tot de joodse Jahwe, tot Boeddha 
en tot Hare Krishna? Zou de mensheid niet veel discussie, oorlogen 
en onenigheid bespaard kunnen worden als een dergelijk onderzoek 
net zulke duidelijke resultaten zou opleveren als het onderzoek van 
Cha en de zijnen? 

Voor de praktijk van alledag hebben wij slechts één advies: artsen 
die zich willen beperken tot rationele behandelwijzen en derhalve de 
alternatieve geneeskunde verwerpen, kunnen het best beginnen - als 
zij 'het beste van twee werelden willen combineren' en hun patiënten 
willen imponeren - met het navolgen van de Britse huisarts Liam 
Farrell. Hij schreef in het debat over 'integrated medicine' in het 
British Medical Journal: 'I am a firm believer in integrated medicine. 
After each consultation I give my patients a teddy bear to cuddle and 
play them a tune on the banjo' (Farrell, 2001).7i 
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6.5 Wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve genees
wijzen in Nederland 

Nadat de regering had besloten om vanaf 1986 uit de AWBZ jaarlijks 
een miljoen gulden te reserveren voor wetenschappelijk onderzoek 
van alternatieve geneeswijzen - een bedrag dat vaak niet werd be
steed wegens het ontbreken van goede onderzoeksvoorstellen - werd 
in 1990 aan Van Eist74 van het externe onderzoeksbureau Research 
voor Beleid opgedragen de resultaten van dit beleid te evalueren. 
Voor de conclusies van die evaluatie verwijs ik naar pagina 314 e.v.). 

Volgens Van Eist waren de resultaten van dit onderzoek vaak te
leurstellend en zou de overheid er bij toekomstig beleid goed aan 
doen een actiever sturende rol op zich te nemen. Het rapport sprak 
een voorkeur uit voor patiëntgebonden onderzoek in een universitai
re setting, bijvoorbeeld gefinancierd via het Fonds Ontwikkelingsge
neeskunde. De nota Ontwikkelingsgeneeskunde van i990sprakreeds 
over een voorgenomen geleidelijke ombuiging van effectiviteitson-
derzoek naar onderzoek naar kosten- en verzekeringsaspecten. De 
twee studies die volgens Van Eist de meest bruikbare resultaten had
den opgeleverd - met betrekking tot paranormale behandeling van 
hypertensie en orthomanuele geneeskunde - zullen later in dit 
hoofdstuk worden besproken. 

Hieronder worden per geneeswijze de publicaties van Nederlandse 
auteurs besproken en van enkele kanttekeningen voorzien. Het be
treft elf proefschriften en het resultaat van een zoekactie op PubMed 
via de auteursnamen van de meest vooraanstaande Nederlandse alter
natieve artsen en onderzoekers op dit gebied. Veel publicaties zijn 
voortgekomen uit het wvc-project 'Literatuuronderzoek naar de 
effectiviteit van alternatieve geneeswijzen', dat van 1987 tot 1993 
door de Maastrichtse groep-Knipschild werd verricht. 

Op het gebied van de acupunctuur werden naast de serie uit Maas
tricht uit 1989 één proefschrift en negen artikelen gevonden. 

Twee anesthesisten, Engelhart en Kloppenburg, publiceerden in 
1981 in een Belgisch anesthesiologisch tijdschrift een overzichtsarti
kel over het mogelijk werkingsmechanisme van acupunctuur en de 
plaats van de acupuncturist in een pijnteam. De auteurs onderkennen 
de rol van het placebo-effect en bepleiten wetenschappelijk onder
zoek.75 
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In 1989 publiceerde de Maastrichtse groep een serie meta-analyses 
over de werkzaamheid van acupunctuur bij acht indicaties. Deze wer
den successievelijk in Huisarts ir Wetenschap gepubliceerd. Het betrof 
acupunctuur bij nekpijn/rugpijn, reumatoïde artritis, chronische pijn, 
migraine en spanningshoofdpijn, aangezichtspijn, astma, stoppen met 
roken en stoppen met alcohol en drugs. De artikelenserie werd afge
sloten met een nawoord en aanbevelingen. De auteurs concludeerden 
dat de effectiviteit van acupunctuur bij deze indicaties niet is aange
toond. Soms werden wel studies met gunstige effecten gevonden, 
maar de kans daarop nam af naarmate de methodologische kwaliteit 
van de studies beter was (zie ook pagina 318). 

In 1991 verscheen het Nijmeegse proefschrift van Kho: Acupuncture 
in anaesthesia and surgery: Studies in China and the Netherlands. Een 
beschrijving van de opzet en de conclusies is te vinden in het Adden
dum onder 1991. 

Het onderzoek heeft twee belangrijke tekortkomingen, een van 
methodologische aard76 en een van morele aard.77 De exclusie van de 
'acupunctuur-resistente' patiënt is een schoonheidsfout. Methodolo
gisch onjuist is dat het onderzoek niet blind werd uitgevoerd. De 
onderzoeker was dezelfde persoon die de narcose gaf en hij wist in 
welke groep de patiënt zich bevond. De verwachting van de onder
zoeker beïnvloedt bewust of onbewust de beoordelingen en beslissin
gen (bijvoorbeeld om meer Fentanyl te geven) van de anesthesist en 
dit kan leiden tot 'biased' onderzoeksresultaten. Een tweede bezwaar 
is dat er geen placebo-acupunctuur op willekeurige plaatsen van het 
lichaam werd gegeven, als controle op de betekenis van de gekozen 
acupunctuurpunten (in dit geval op de oorlel en langs de ruggen
graat). De conclusies van Kho zijn derhalve aanvechtbaar. Zijn 
methode heeft in ons land nergens navolging gekregen en vervolgpu-
blicaties zijn uitgebleven. Verder valt het Kho te verwijten dat hij 
nergens melding maakt van de totalitaire dwang van maoïstische zij
de, die leidde tot de pas van 1958 daterende toepassing van acupunc
tuur als goedkope verdoving. Veel slachtoffers hebben pijn geleden, 
hetgeen zij niet konden laten blijken uit angst als politiek onbetrouw
baar te worden beschouwd door het regiem. 

Vijf integraal in Kho's proefschrift opgenomen deelonderzoeken 
werden gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften.78'79'8o' 8l' 2 
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Nijmeegse onderzoekers onder leiding van arts-acupuncturist Kho 
publiceerden in 1999 het resultaat van een pilotstudie naar het effect 
van acupunctuur bij zestien mannen met potentiestoornissen.83 Bij 
twee van hen werd een verbetering van de erectie gevonden, terwijl 
bij vijfde seksuele activiteit toenam. Hormonale veranderingen wer
den niet gevonden. De auteurs konden geen conclusie trekken en 
bepleitten een echt gerandomiseerd onderzoek. 

Nederlandse klinisch epidemiologen publiceerden in 2000 in de ge
zaghebbende Cochrane Database van systematische reviews een over
zicht over de effectstudies van acupunctuur bij lage rugpijn.84 Er zijn 
geen aanwijzingen gevonden dat acupunctuur helpt tegen lage rug
pijn. 

Met één Nederlander als medeauteur publiceerde een groep Australi
sche onderzoekers in 2002 in de Cochrane Database van systemati
sche reviews een overzicht van de kennis met betrekking tot de werk
zaamheid van acupunctuur bij de tennisarm.85 Het nut ervan is niet 
aangetoond. Meer en beter onderzoek wordt als wenselijkbeschouwd. 

Samenvattend heeft onderzoek naar acupunctuur geleid tot één proefschrift 
met een, aanvechtbare, positieve uitkomst: verminderde behoefte aan opiaten 
tijdens onder narcose uitgevoerde operaties. De Maastrichtse meta-analyses 
uit i<)8() op een achttal indicatiegebieden vielen alle negatief uit voor de 
acupunctuur. De vier andere artikelen betroffen tweemaal een Cochrane-
review met negatieve uitkomsten voor het effect van acupunctuur bij de 
behandeling van de tennisarm en rugpijn, eenmaal een commentaar op de 
mogelijke rol van de acupuncturist op een pijnpolikliniek en eenmaal een 
pilotstudie bij impotentie. 

Op het gebied van paranormale en geest-lichaam-geneeswijzen versche
nen twee proefschriften en vijf artikelen. 

In 1988 promoveerde de parapsycholoog Attevelt op Paranormal 
healing. Hij onderzocht onder andere het effect van paranormale the
rapie op astma. De conclusie luidde dat de optimaal behandelde 
groep verbeterde na acht behandelingen, maar de onderzoeker stelde 
zelf al dat dat heel goed het gevolg kon zijn van placebo-effect en 
niet van een paranormale factor psi. De onderzoeker pleitte voor 
meer onderzoek (zie ook pagina 311). 
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Een groep internisten en nefrologen uit het AZU deed in samenwer
king met Attevelt onderzoek naar het effect van paranormale behan
deling van hoge bloeddruk.86 Er waren geen significante verschillen 
tussen de drie onderzochte groepen en een paranormaal effect werd 
niet aangetoond. 

Een groep onderzoekers van het Helen Dowling Institute (HDI) uit 
Rotterdam beschreef in 1994 het effect van groepstherapie langs cog-
nitief-gedragstJierapeutische lijn vergeleken met een 'experiëntiële' 
vorm van groepstherapie bij Hiv-geïnfecteerde mannen. De psycho
logische stress nam in beide groepen in gelijke mate af en deze reduc
tie was groter dan bij mannen op een wachtlijst-controlegroep.87 

In 1995 kwamen onderzoekers van het HDI met gegevens over de 
immunologische status en de relatie daarvan met stressreductie bij 
dezelfde groepen van Hiv-geïnfecteerden, over wie zij in 1994 
rapporteerden.88 Er werd geen verschil gevonden tussen beide onder
zoeksgroepen en de controlegroep met betrekking tot de CD4-cel-
vermindering en de T-celrespons, terwijl stressreductie wel de achter
uitgang van het aantal CD4-cellen leek te beperken. 

In 1996 promoveerde Schilder op Spontane regressie van kanker: Een 
onderzoek naar de aard en oorzaken van psychologische veranderingen in 
de pre-regressionele periode. Promotor was De Vries, die lange tijd 
meende dat aan spontane regressie van kanker psychologische veran
deringen (van karakter en/of coping) voorafgingen. Deze hypothese 
kon in het onderzoek niet worden bevestigd. Het proefschrift resul
teerde niet in publicaties in medische peer-reviewed tijdschriften (zie 
pagina 343). 

Vanuit het HDI verscheen in 1997 een artikel over het effect van 
psychotherapie bij uitbehandelde kankerpatiënten.89 Bij vijf van de 
35 patiënten kwam de tumorgroei tijdens de therapie tot stilstand, 
bij vier gedurende 3-9 maanden en bij één patiënt zelfs twee jaar. Er 
werden geen verschillen gemeten in Natural Killer-celactiviteit en 
in een aantal psychologische variabelen als depressiviteit, een doel 
hebben in het leven en/of een gevoel van controle over de eigen 
situatie. 
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Op 27 februari 1998 publiceerden Visser c.s., als onderzoekers ver
bonden aan het HDI, een pilotonderzoek in Medisch Contact onder 26 
vrouwen met licht afwijkende baarmoederhalsuitstrijkjes, waarbij zij 
een invloed suggereerden van psychosociale factoren op beloop en 
ontstaan van deze pathologie.90 

In het jaarverslag 2002 van het HDI (p. 25) werden de uiteindelijke 
resultaten van dat onderzoek gemeld. Na een cross-sectionele studie 
onder 340 vrouwen en een longitudinale studie onder 100 vrouwen 
kwam men tot de volgende conclusie: 'Bij geen enkele analyse werd 
een relatie gevonden tussen de psychologische factoren en het beloop 
van baarmoederhals-voorstadia. Het maakte geen verschil uit naar 
welke factor of interactief effect werd gekeken, noch of nu met veel 
of weinig potentiële controlevariabelen rekening werd gehouden en 
of het ging om de cross-sectionele of de longitudinale studie.' 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de twee gerandomiseerde stu
dies naar het effect van klassieke paranormale therapie geen effect konden 
aantonen. Dat gold eveneens voor het onderzoek naar de precipiterende rol 
van psychische processen hij spontane regressie van kanker, terwijl drie arti
kelen uit het HDI bescheiden effecten van psychotherapie bij kanker en aids 
op surrogaatvariabelen lieten zien, waarvan de klinische betekenis onzeker 
is. Een invloed van psychosociale factoren op afwijkende baarmoederhalsuit
strijkjes kon niet worden aangetoond. Binnen hetzelfde HDI gaan nu ook 
stemmen op om de onderzoekslijn 'psyche en kanker' te laten varen wegens 
de zeer teleurstellende resultaten op dat gebied. 

Op natuurgeneeskundig terrein verschenen drie proefschriften, een 
onderzoek naar de waarde van een diagnostische test en één gerando
miseerde trial. Daarnaast was er in 1988 een literatuurstudie naar de 
waarde van ginseng. Knipschild meende dat het middel van nut kon 
zijn als 'tonicum voor ouderen'.9' Ook publiceerde hij een hoofdstuk 
over chelatietherapie in een lekenpublicatie: de beschikbare literatuur 
liet volgens de auteur geen conclusie toe.92 

In 1988 accepteerde het British Medical Journal een onderzoek van 
Knipschild, waarin hij vijf gerenommeerde iriscopisten aan de hand 
van irisfoto's liet beoordelen of de patiënten galstenen hadden.93 De 
iriscopie bleek waardeloos. 
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In 1990 promoveerde in Nijmegen de reumatoloog Jacobs op Rheu-
majecta en Vasolastine: Verslag van onderzoek naar het effect bij patiënten 
met reumatische aandoeningen. 

De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat men van de 
toepassing van Rheumajecta en Vasolastine, zogenaamde enzympre
paraten, bij patiënten met reumatische aandoeningen niet meer effect 
mag verwachten dan van placebo. 

In 1991 promoveerde in Maastricht Kleijnen op Food supplements and 
their efficacy. De slotconclusie van de auteur luidde: 'Algemeen kan 
gesteld worden dat de bewijzen voor de werkzaamheid van vele voe
dingssupplementen teleurstellend zijn. Voor knoflook, ginkgo en 
homeopathie lijken de uitkomsten gunstig, maar ook voor deze sup
plementen is verder onderzoek noodzakelijk.' Tenminste acht van de 
in het proefschrift opgenomen artikelen werden gepubliceerd in 
peer-reviewed tijdschriften. 

In 1997 promoveerde in Rotterdam de natuurgeneeskundig arts Lu-
gard op De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en mi
graine: Een gerandomiseerd onderzoek. Volgens de onderzoekster had 
het dieet geen invloed op migraine maar wel een gunstig effect op het 
optreden van spanningshoofdpijn. Voor de basishypotfiese van de 
natuurgeneeskunde - dat ziekte ontstaat door vervuiling van de 
'grondsubstantie' - bestaat geen enkel bewijs. Voor de hypothese dat 
die substantie wordt gereinigd door een dieet bestaat dus evenmin 
enig bewijs. Blindering was onmogelijk: zowel de behandelaar/onder
zoeker (verenigd in één persoon, methodologisch niet optimaal) als 
de patiënt wist in welke groep hij/zij zich bevond. Ook een cross-over 
design werd niet toegepast: het interventiedieet werd voortgezet, ter
wijl de patiënten op het controledieet wel na acht weken op het echte 
dieet werden overgezet. De onderzoeksgroep was klein en enkele 
patiënten met bijvoorbeeld een sterke verbetering zouden het gehele 
gunstige effect van de groep kunnen verklaren. Ook kon de onder
zoeker niet verklaren waarom de gevallen van lichte hoofdpijn juist 
beter reageerden op het controledieet dan op het echte dieet. Ze 
noemde de resultaten van het dieet bij spanningshoofdpijn 'hoopge
vend'. Zowel vanwege de zwakke onderzoeksopzet, de onduidelijke 
bewerking van de resultaten als het ontbreken van empirische steun 
voor de centrale hypothese van de natuurgeneeskunde, moet gecon-
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cludeerd worden dat er uit het onderzoek van Lugard eigenlijk geen 
conclusies getrokken kunnen worden.94'95 

Amsterdamse onderzoekers publiceerden in 2002 een tussen 1993 en 
1996 verricht onderzoek naar het effect van respectievelijk visolie en 
teunisbloemolie op ernstige chronische mastalgie (pijnlijke borsten 
bij de premenopauzale vrouw).90 Noch de visolie noch de teunis
bloemolie hadden een beter effect dan placebo. In alle groepen van 
deze gerandomiseerde studie, waaraan 367 vrouwen deelnamen, nam 
de pijn af. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de onderzoekers op natuur ge
neeskundig gebied geen nut konden vaststellen van lenzymtherapie\ van de 
talrijke voedingssupplementen en van visolie en teunisbloem. De gematigd 
positieve conclusies over de waarde van een natuurdieet bij spanningshoofd
pijn lijken prematuur. 

Op het gebied van de manuele geneeskunde is het grootste aantal arti
kelen verschenen. Ook verschenen er drie proefschriften, twee met 
gerandomiseerd onderzoek en één die uitsluitend gebaseerd is op 
enquêtering van patiënten. 

Het Rotterdamse proefschrift van Albers en Keizer uit 1990, getiteld 
Een onderzoek naar de waarde van orthomanuele geneeskunde, werd ver
dedigd aan de economische faculteit. 

De auteurs concludeerden dat hun 'beschrijvend prospectief on
derzoek' van patiënten onder behandeling van of wachtend op be
handeling met OMG (orthomanuele geneeskunde, methode-Sickesz) 
zinvolle gegevens had opgeleverd. 'In de periode met orthomanuele 
behandeling gaan ongeveer twee op de drie patiënten in hun algeme
ne toestand vooruit, hetgeen de vooruitgang tijdens de wachtperiode 
duidelijk overtreft.' 

Het proefschrift leidde in Rotterdam tot een rel, waarbij de decaan 
van de medische faculteit, de hoogleraar orthopedie en de hoogleraar 
medische statistiek zich in krachtige taal van het proefschrift distan
tieerden.97' 98 Inhoudelijke bezwaren kunnen gemakkelijk tegen het 
onderzoek worden ingebracht.99' IO° Er ontbreekt een controlegroep 
en er was een groot aantal uitvallers (48 procent van de aangeschre
venen antwoordde niet of gaf een onbruikbare reactie), waar niets aan 
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gedaan werd. Een relatie tussen de wervelscheefstanden en de talrijke 
door de o MG daaraan toegeschreven klachten is nooit aangetoond. 
Objectieve criteria voor het vaststellen van de scheefstand ontbraken 
alsook objectieve criteria voor verbetering van de patiënt. Ook de 
zelfselectie van de patiënten, die zich immers allemaal voor OMG had
den aangemeld, maakt elke aanspraak op externe validiteit en darmee 
de mogelijkheid van een zinvolle conclusie uit deze enquête illusoir. 

In 1991 publiceerden drie klinisch epidemiologen uit Maastricht een 
kritisch commentaar op een onderzoek waaruit zou zijn gebleken dat 
chiropraxie superieur zou zijn boven gewone fysiotherapie bij lage 
rugpijn. Zij achten het 'prematuur' om die conclusie te trekken.10' 
Dezelfde groep publiceerde in 1992 een overzicht van gepubliceerde 
onderzoeken inzake de werkzaamheid van chiropraxie bij rugpijn: het 
lijkt een werkzame therapie te zijn, maar de kwaliteitvan het gepubli
ceerd onderzoek maakt betere studies noodzakelijk alvorens echte 
conclusies kunnen worden getrokken.102 

In 1992 promoveerde Koes op Efficacy ofmanual therapy and physiothe
rapy for back and neck complaints. In dit gerandomiseerd onderzoek 
werden kleine voordelen van manuele therapie gevonden boven de 
meer gebruikelijke behandelmethoden. 

De correlatie tussen de gehanteerde uitkomstmaten (respectievelijk 
ernst van de klacht, ondervonden baat en fysiek functioneren) was 
niet altijd even groot. Het oordeel van de patiënt en de onderzoekers 
over de bereikte verbetering verschilde soms aanzienlijk. Een pla
cebo-effect van manuele therapie valt niet uit te sluiten, omdat deze 
behandeling een energiekere en nieuwere indruk maakt dan de ande
re geboden behandelwijzen. Zelfs als de aangetoonde superioriteit 
van de manuele therapie aan de behandeling zelf zou mogen worden 
toegeschreven, dan nog zijn de verschillen met de andere benaderin
gen gering. Bovendien geldt voor de 'resultaten' van alle behandelin
gen dat zij wellicht maar weinig afwijken van het natuurlijk beloop 
zonder enige behandeling. 

Vijf onderdelen van Koes' proefschrift werden in peer-reviewed 
tijdschriften gepubliceerd. 

Maastrichtse klinisch epidemiologen publiceerden in 1995 een over
zicht van de gepubliceerde onderzoeken over het effect van manuele 
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therapie van de wervelkolom bij lage rugpijn. De conclusie is voor
zichtig positief, maar meer en goed onderzoek is noodzakelijk, omdat 
veel onderzoek van matige kwaliteit is.'°3 

In 1996 promoveerde Assendelft aan de vu in Amsterdam op Chi
ropractic in The Netherlands: Diagnosis and effects of treatment. Het 
proefschrift bevat geen patiëntgebonden onderzoek, maar geeft een 
volledig overzicht van de gepubliceerde randomised clinical trials en de 
complicaties van chiropraxie. Ook wordt gespeculeerd over de moge
lijke positie van chiropractors in de Nederlandse gezondheidszorg. 
De laatste regels van de dissertatie luiden: 'Een definitief oordeel wat 
betreft de werkzaamheid kan derhalve [methodologische tekortko
mingen van het beoordeelde onderzoek, CR] niet worden gegeven. 
[...] Er is echter verder onderzoek nodig op verschillende gebieden: 
de mogelijkheden van verdergaande samenwerking met andere be
roepsgroepen in de gezondheidszorg, het gebruik van röntgendia-
gnostiek, de effectiviteit van therapie en de incidentie van complica
ties.' 

Een achttal onderdelen van het proefschrift verscheen in peer-re
viewed tijdschriften.104 

Onderzoekers van het Amsterdamse EMGO Instituut voor onderzoek 
in de extramurale geneeskunde, publiceerden in 1996 een overzicht 
van studies naar de waarde van manipulatie van de rug bij lage rug
pijn.105 De werkzaamheid ervan is niet door goed onderzoek aange
toond, maar er zijn aanwijzingen dat het voor sommige subgroepen 
wel waardevol zou kunnen zijn. De onderzoekers toonden zich voor
stander van meer onderzoek, mits van goede kwaliteit, op dit terrein. 

Klinisch epidemioloog/huisarts Assendelft en revalidatiearts Lank-
horst gaven in 1998 een overzicht van de beschikbare wetenschappe
lijke literatuur inzake manuele therapie bij lage rugpijn.106 Ze kwa
men tot de conclusie dat, ondanks de veelvuldige toepassing ervan in 
Nederland, de waarde ervan niet is aangetoond. Vooral omdat er vaak 
sprake is van typisch Nederlandse stromingen en scholen, achtten de 
auteurs verder onderzoek wenselijk. 

Als tweede auteur na Ernst, hoogleraar complementaire geneeskunde 
te Exeter (GB), schreef Assendelft in het British Medical Journal een 
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'editorial' over het nut van chiropraxie bij lage rugpijn.Ioy De conclu
sie was somber: 'We don't know whether it does more good than 
harm.' Hoewel er al veel onderzoek geweest is en er maar liefst 51 
overzichtsartikelen zijn verschenen, was de eindaanbeveling ook nu: 
'Meer en beter onderzoek is vereist.' 

Een groep chiropractors uit Soest, bijgestaan door klinisch epidemio
loog Assendelft, beschreef in 2000 hun patiëntenpopulatie.108 De 
conclusie luidde dat de meesten van hun patiënten lang bestaande 
klachten hebben over bewegingsapparaat en zenuwstelsel, voorname
lijk de rug betreffend. Over de resultaten van de behandeling werden 
geen mededelingen gedaan. 

Een gemengde Brits-Nederlandse groep klinisch epidemiologen pu
bliceerde in 2001 een meta-analyse over het effect van manuele the
rapie van de wervelkolom bij chronische hoofdpijn. Het lijkt dat deze 
therapie een beter effect heeft dan massage bij cervicogene hoofdpijn, 
en een even groot effect heeft als preventieve medicatie met amitrip-
tyline. Deze conclusies berusten echter, aldus de auteurs, op slechts 
enkele studies die goed genoeg van opzet waren. Er is behoefte aan 
goed opgezet onderzoek op dit punt. 

Enkele chiropractors deden in 2001 een onderzoek naar de mening 
van 252 Nederlandse huisartsen over samenwerking met chi
ropraxie.100 Slechts 115 beantwoordden de enquête en daaruit bleek 
dat vrijwel allen wel eens gehoord hadden van chiropraxie, veelal via 
hun patiënten. Slechts 10 procent verwees regelmatig naar chiroprac
tors. De attitude van de huisartsen ten opzichte van de chiropraxie 
varieerde van neutraal tot positief. 

In 2001 promoveerde manueel therapeut Hoving aan de vu in Am
sterdam op Neck pain in primary care: The effects of commonly applied 
interventions. In dit gerandomiseerd onderzoek ziet de auteur een 
voordeel van manuele therapie boven traditionelere therapie bij nek
pijn, waarbij de voordelen vooral op korte termijn duidelijk zijn; op 
langere termijn verdwijnen de verschillen. 

Blindering is bij het toetsen van manuele therapie onmogelijk, 
maar het is niet onwaarschijnlijk dat er van de zes manueel therapeu
ten, die enthousiast een speciaal aangeleerde en nog enigszins om-
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streden therapie boden, een krachtig placebo-effect is uitgegaan. Het 
natuurlijk beloop is redelijk gunstig, maar kan in de uitsluitend door 
de huisarts begeleide controlegroep zijn vertraagd door de ongetwij
feld opgetreden teleurstelling van hen, die in deze meest 'passieve' 
behandelgroep werden gerandomiseerd. De aard van de geboden 
manuele therapie was ook onscherp: een wijde range van manipulaties 
was toegestaan. Of het waargenomen effect aan de manuele therapie 
kan worden toegeschreven, blijft derhalve twijfelachtig.110' m Het 
proefschrift leidde tot drie publicaties in peer-reviewed tijdschrif
ten.112' II?' " 4 De onderzoekslijn loopt nog door. 

Vijf Alkmaarse radiologen testten in 2002 hun diagnostische accura
tesse bij het opsporen van contra-indicaties tegen manipulaties van 
de wervelkolom op röntgenfoto's van de rug in vergelijking met die 
van drie chiropractors-radiologen en vijf chiropractors."5 Er waren 
kleine verschillen ten gunste van de echte radiologen, maar deze wa
ren klinisch niet relevant. Alle groepen konden de contra-indicaties 
(infecties, kanker, wervelontstekingen en spondylolysis-listhesis) goed 
herkennen. 

Samenvattend verschenen er dus vier proefschriften, twee over manuele 
therapie met voorzichtig positieve conclusies over kleine en vooral kortduren
de effecten bij rug- en nekpijn. Het proefschrift over Sickesz' orthomanuele 
geneeskunde(oMG) is van bedenkelijke kwaliteit en bevat geen gerandomi
seerd onderzoek. De kwaliteit van de overige proefschriften is niet slecht. 
Het proefschrift over chiropraxie in Nederland bevat geen gerandomiseerd 
onderzoek, maar geeft een nuttig overzicht van een geneeswijze, waarvan 
het nut volgens de auteur nog niet aangetoond leek. Het proefschrift over de 
OMG leidde niet tot artikelen in peer-reviewed tijdschriften, terwijl uit de 
drie andere dissertaties zestien artikelen in peer-reviewed tijdschriften wer
den gepubliceerd. De tien overige artikelen zijn overzichten en editorials, 
viermaal over manuele therapie en zesmaal over de chiropraxie. Bij herha
ling luidde de conclusie dat een positief effect van manuele therapie en chi
ropraxie weliswaar soms is vastgesteld, maar dat de methodologische zwakte 
van die studies geen echte conclusies toelaten. Meer en beter onde?~zoek blijft 
dringend gewenst, dat blijft steeds de voornaamste conclusie. 

Het onderzoek op homeopathisch gebied voltrok zich in ons land in de 
afgelopen periode vooral in het celbiologisch laboratorium waar cel-
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biologen als Van Wijk en Wïegant veel basaal - door VSM betaald -
onderzoek deden naar het mogelijk werkingsmechanisme van de ho
meopathie en de reproduceerbaarheid van de elektroacupunctuur. 
Deze onderzoekingen werden niet in serieuze, in PubMed opgeno
men vaktijdschriften gepubliceerd of staan zo ver van de kliniek af, 
dat ze hier niet besproken zullen worden. 

Zeer geruchtmakend en invloedrijk was de publicatie van de meta-
analyse Clinical trials of homeopathy in het British Medical Journal116 

van de Maastrichtse groep, die aan de homeopathie het voordeel van 
de twijfel verleende. Kleijnen nam het ook op in zijn hierboven be
sproken proefschrift. Sommige publicaties van effectonderzoek zijn 
zo goed dat verder effectiviteitsonderzoek gewettigd is, aldus Kleij
nen. 

De belangrijkste en tamelijk unieke publicatie van echt onderzoek 
op het gebied van de homeopathie is het in 1993 aan de Amster
damse vu verdedigde proefschrift van De Lange-de Klerk: Effects of 
homeopathie medicines on children with recurrent upper respiratory tract 
infections. In dit gerandomiseerde onderzoek waren de verschillen 
tussen de placebo- en de verumgroep steeds licht ten voordele van 
de verumgroep, maar dat verschil was nergens significant. Parame
ters waren de totale tijdsduur van de recidieven, het gebruik van 
antibiotica, het algemeen welbevinden en het optreden van bijwer
kingen. Het onderzoek werd ook gepubliceerd in het British Medical 
Journal.111 

In een Duits alternatief-geneeskundig tijdschrift gaf De Lange-
de Klerk in 1999 commentaar op een Frans dubbelblind onderzoek 
naar het effect van het homeopathicum Oscillococcinum 200K (dat 
is 100"2°° verdund schokschuddend bereid autolysaat van eendenhart 
en lever) bij griepachtige ziektebeelden.1'8 Ondanks methodologische 
aanmerkingen concludeert De Lange, dat het middel bij één op 11 
tot 14 patiënten een klein positief effect lijkt te hebben. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er een omgekeerd evenredige relatie 
bestaat tussen de homeopathie als de meest populaire alternatieve geneeswij
ze in ons land en de hoeveelheid klinisch-wetenschappelijk onderzoek, die als 
zeer gering moet worden beschouwd. Ook het privaatdocentschap homeo-
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pathie dat lange tijd aan de vu bestond, heeft niet bijgedragen aan we
tenschappelijk onderzoek. De auteur van het proefschrift met de negatieve 
conclusie, heeft haar geloof in de homeopathie desondanks nog steeds niet 
verloren. 

In de door ons doorzochte literatuur konden slechts twee studies op 
antroposofisch gebied worden gevonden: een pilotstudie van drie artsen 
uit Berg en Bosch over vijf patiënten met hepatitis c, die werden be
handeld met Iscador QuIIQ en een Maastrichtse literatuurstudie over 
hetzelfde middel. Uit de literatuur tot 1993 kon door Kleijnen c.s. 
geen gunstig effect van de maretak bij kanker worden gevonden.120 

Het middel zou als 'niet-toxisch middel' bij hepatitis een gunstig ef
fect kunnen hebben. 

Een samenvatting is hier overbodig, maar wel kan de conclusie getrokken 
worden dat de 200 Nederlandse antroposofische artsen kennelijk vooral em
pirici zijn, die weinig waarde hechten aan het wetenschappelijk verifiëren 
van hun overtuiging. 

TOT SLOT 

Hoewel de werkzaamheid van de onderzochte alternatieve geneeswij
zen niet adequaat kon worden aangetoond en de teneur van dit com
mentaar daardoor vrij negatief is uitgevallen, moet benadrukt worden 
dat de kwaliteit van de besproken proefschriften door de bank geno
men niet slechter is dan het gemiddelde medische proefschrift in ons 
land. Aanwijzingen voor fraude of malversatie zijn wij niet tegenge
komen en het feit dat ook een behoorlijk aantal van de besproken 
artikelen is opgenomen in goede tijdschriften met een hoge impact 
factor pleit voor de kwaliteit ervan. Ten slotte kan uit de inspanningen 
van de onderzoekers om de werkzaamheid van hun favoriete genees
wijze wetenschappelijk te onderzoeken, worden afgeleid dat men zelf 
in elk geval gelooft in de waarde van de vaak al zo lang beoefende 
geneeswijze en dat men het risico van negatief uitvallend onderzoek 
dus welbewust neemt. Waardering voor al deze inspanningen is dus 
op zijn plaats. 

Natuurlijk vormen de Nederlandse onderzoekers van alternatieve 
geneeswijzen mondiaal gezien maar een kleine fractie van de inmid-
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dels talrijke onderzoekers die zich met de evaluatie van alternatieve 
geneeswijzen bezighouden en erover publiceren. Hoewel het lastig 
is de stand van zaken in één referentie samen te vatten kan wellicht 
worden verwezen naar de beslist niet anti-alternatieve hoogleraar 
complementaire geneeskunde in Exeter (GB), Edzard Ernst, die de 
research op dit gebied sinds tien jaar intensief volgt. Hij stelde dat er 
op het gebied van homeopathie, acupunctuur, manipulaties van de 
rug en reflexologie niets effectiefs is aangetoond, terwijl van enkele 
kruiden een bescheiden werkzaamheid is gevonden.121 
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6.6 Het aanhoudend debat over de wenselijkheid van 
wetenschappelijk effectiviteitsonderzoek van alternatieve 
behandelwij zen 

INLEIDING 

Zowel onder het publiek als onder aanhangers van alternatieve be
handelwijzen bestaat grote eenstemmigheid over de wenselijkheid dat 
deze behandelwijzen op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden 
getest. Het rapport van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen 
(CAG) Muntendam (1981)122 bepleitte dit al en dat leidde ertoe dat de 
Nederlandse overheid jarenlang veel geld in dit type onderzoek stop
te.123 De Gezondheidsraad124 stelde in 1993 ook vast dat dit onder
zoek mogelijk is en stelde voor dit door een speciale commissie te 
laten begeleiden en bevorderen. Dat voorstel werd echter niet door 
de toenmalige staatssecretaris Simons overgenomen. Mevrouw Borst-
Eilers, de voorzitter van de betreffende Gezondheidsraadcommissie, 
zou later van inzicht veranderen. In 2001 - zij was toen inmiddels 
minister van vws - wees zij bijvoorbeeld een verzoek van de VHAN 

(Vereniging van Homeopatische Artsen in Nederland) om geld voor 
onderzoek van de homeopathie gedecideerd af.125 

Sinds 1996 is de geldstroom die beschikbaar is voor alternatieve 
geneeskunde omgebogen in de richting van het kwaliteitsbeleid van 
alternatieve genezers en hun organisaties.I26Toch is er nog veel steun 
te vinden voor wetenschappelijk onderzoek getuige een schrijven van 
12 april 2000 van mevrouw drs. J. Zwaap, beleidsmedewerkster Cure 
van het cvz (College voor Zorgverzekeringen). Zij informeerde ons 
in dit schrijven over de strubbelingen die hadden geleid tot het dood
bloeden en afgelasten van het onderzoeksproject Acupunctuur en 
tenniselleboog' (waarvoor ruim 1,1 miljoen euro beschikbaar was 
gesteld) en stelde onder meer het volgende: 'Ik merk naar aanleiding 
van het bovenstaande wel op dat het cvz de beleidsrelevantie van een 
goed wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van acupunc
tuur nog steeds onderschrijft.' Ook onder parlementariërs bestaat 
desgevraagd groot enthousiasme voor wetenschappelijk onderzoek 
van alternatieve behandelwijzen, althans in verkiezingstijd. Kort voor 
de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002 ondervroeg het blad Ge-
zondheidsnieuws'21 vertegenwoordigers van PvdA, VVD, CDA, D 6 6 , 
GroenLinks, ChristenUnie en SP over onder meer de keuzevrijheid 
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van de burger, wetenschappelijk onderzoek van alternatieve behan
delwijzen, de wenselijkheid van registratie van natuurlijke middelen 
en de opneming van natuurgeneeswijzen in het ziekenfondspakket. 
Alle woordvoerders waren voorstanders van wetenschappelijk onder
zoek, waarbij de vertegenwoordigster van GroenLinks - toevallig de 
enige partij die de 'natuurgeneeskunde' in het ziekenfondspakket wil
de opnemen - wel vraagtekens zette bij de uitvoerbaarheid ervan. 
Verder juichte iedereen dit soort onderzoek toe. Desalniettemin 
wordt in ons land op dit moment vrijwel geen wetenschappelijk on
derzoek meer gedaan naar alternatieve geneeswijzen. 

In het buitenland ligt de situatie anders. In Engeland bepleitte 
zowel prins Charles128 ('10 miljoen pond per jaar') als de House of 
Lords129 onderzoek naar alternatieve behandelwijzen. De Britse 
regering stelde in 2003 1,3 miljoen pond sterling beschikbaar voor 
research van alternatieve geneeswijzen, hoewel deze research tot 
ongenoegen van aanhangers slechts 'kwalitatieve researchprojecten 
betrof en geen onderzoek naar effectiviteit of veiligheid'.'30 In de vs 
zijn enorme bedragen voor dit soort onderzoek beschikbaar. Het 
enthousiasme van parlementariërs is er zelfs zo groot dat de Natio
nal Council for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) 

de druk van het parlement voor nog meer onderzoeksbudget (105 
miljoen dollar in 2002) moest weerstaan uit angst dat de kwaliteit 
van de research eronder zou gaan lijden.'31 Het jaarlijks budget be
droeg in 1991, het oprichtingsjaar van de NCCAM, nog maar 2 mil
joen dollar. In Duitsland opereert het kapitaalkrachtige Münchener 
Modell als centrum van onderzoek naar alternatieve geneeswijzen. 

Na mijn artikel uit 1992 (hierboven opgenomen als paragraaf 6.2), 
waarin ik mij uitsprak tegen dit type onderzoek, is er over de wense
lijkheid en de wetenschapstheoretische kant van wetenschappelijk 
onderzoek van alternatieve behandelwijzen veel nuttigs gepubliceerd, 
waarop ik hier nader zal ingaan. Wat zijn de voordelen van dit onder
zoek, wat zijn de gevaren en is mijn stelling uit 1992 nog te handha
ven in het licht van bovenstaande schets van de publieke opinie en het 
Amerikaanse beleid? 
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ENKELE A R G U M E N T E N VAN V O O R S T A N D E R S , VOORZIEN VAN 

K A N T T E K E N I N G E N 

Aanhangers van bepaalde alternatieve behandelwijzen zien de gunstige 
effecten van hun behandelwijzen in de praktijk en geloven oprecht dat 
die ook wetenschappelijk aantoonbaar moeten zijn. Ook het advies 
van de Gezondheidsraad in 1993 hield de mogelijkheid van werk
zaamheid open en stelde 'dat indien die werkzaamheid uit herhaald 
en volgens de richtlijnen van de commissie goed onderzoek zou aan
tonen dat positieve resultaten kunnen worden bereikt, dan moet de 
behandelwijze worden erkend'. Van gezaghebbende zijde is nog re
cent gepleit voor de waarde van casuïstiek als middel om tot medische 
vooruitgang en ontdekkingen te komen.'32 En aan casuïstiek ont
breekt het de meeste alternatieve genezers niet. 

Tegen dit laatste argument zijn twee soorten bezwaren in te bren
gen. Enerzijds is er het meestal ontbreken van een plausibel wer
kingsmechanisme en ten tweede zijn er goede mogelijkheden om de 
vermeend gunstige casuïstisch geobserveerde effecten van een alter
natieve behandelwijze ook anders te verklaren. Het ontbreken van 
een plausibel werkingsmechanisme wordt door aanhangers vaak te 
gemakkelijk terzijde geschoven. Zo stelde bijvoorbeeld de homeopaat 
Rutten'33 dat homeopathische middelen ook op andere dan 'molecu
laire' wijze kunnen werken, zoals door 'resonantie, verandering van 
de structuur van water en kwantumfysica'. Dit is natuurlijk evidente 
onzin, maar hoe kunnen dan de soms schijnbaar spectaculaire resulta
ten van alternatieve geneeswijzen verklaard worden? Vrijwel altijd 
zijn conventionele verklaringen mogelijk, zelfs bij genezing van kan
ker. Buckman geeft daarvan in een fraai overzichtsartikel over com
plementaire geneeswijzen bij kanker'34 een groot aantal voorbeelden. 
Zo noemt hij: het nogal eens ontbreken van een door pathologisch 
onderzoek bevestigde diagnose, voorbarige uitspraken (kankerpatiën
ten die nog kort voor hun dood hun blijdschap over het effect van de 
alternatieve behandelwijze uitdragen), foutieve diagnosen (zowel 
door reguliere als door alternatieve artsen), zeer gunstig natuurlijk 
beloop, gelijktijdig toegepaste reguliere therapie, verkeerd begrijpen 
van de informatie van de behandelend arts,'35 selectieve herinnerin
gen en spontane remissies. Anderen wijzen te pas en te onpas op de 
psychoneuro-immunologie, die alles zou kunnen verklaren en zelfs 
het aanpraten van valse hoop zou rechtvaardigen.'36 Regelmatig ver-
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schijnen er publicaties in peer-reviewed tijdschriften van onderzoe
ken'37' '3® die gunstig uitvallen voor een alternatieve geneeswijze en 
waarmee groot enthousiasme wordt gewekt onder de aanhangers. 
Men denkt ook werkelijk daarmee de meer sceptische vakgenoten te 
kunnen overtuigen. Publicatie van onderzoek waarin een absurde 
claim op vlekkeloze wijze is aangetoond brengen voor de tijdschrift-
redactie behalve veel publiciteit ook het gevaar van reputatieverlies 
met zich mee. Mijn vermoeden, uitgesproken in paragraaf 6.4, dat er 
bij de totstandkoming van dit soort publicaties ook rekening moet 
worden gehouden met fraude, kreeg in september 2003 onverwachts 
bevestiging met de arrestatie van D.P. Wirth, tweede auteur van het 
artikel waarin werd aangetoond dat gebed het resultaat van IVF gun
stig beïnvloedt. '39 Deze man is een oplichter, die onder andere meer
dere identiteiten voerde, en hij werd in Californië gearresteerd, on
der meer verdacht van ruim 3,4 miljoen dollar fraude.'40 

Ook de grote populariteit van alternatieve behandelwijzen wordt vaak als 
argument genoemd voor wetenschappelijk onderzoek naar de werk
zaamheid ervan. Volgens Rutten zijn de 5 miljoen Nederlanders die 
homeopathie gebruiken een voldoende argument. In de vs bedient 
NCCAM-directeur Straus'4 ' zich eveneens van dit argument, waarbij 
hij soms de populariteit van alternatieve behandelwijzen al lijkt te 
hanteren als bewijs van werkzaamheid.'42 Soms noemen pleitbezor
gers van dit soort onderzoek ook het sanerend effect van aangetoond 
ontbreken van werkzaamheid. Zo schrijft NCC AM-onderzoeker Nahin 
het afnemend gebruik van kruiden en voedingssupplementen in de 
vs toe aan publicaties over bijwerkingen en onwerkzaamheid. Een 
breed uitgemeten en rijkelijk gesubsidieerd onderzoek naar acupunc
tuur van de groep-Knipschild, dat volstrekt negatieve bevindingen 
opleverde,'43 had echter geen enkel effect op de populariteit van acu
punctuur in ons land.'44 

Ook een verzoek van een patiëntenvereniging kan een rol spelen bij het 
initiëren van onderzoek van alternatieve behandelwijzen. Het leidde 
in ons land al eens tot een methodologisch onberispelijk promotieon
derzoek naar de werkzaamheid van enkele evidente kwakzalversmid-
delen.'45 Zelfs dat onderzoek leidde niet tot verwijdering van die 
middelen uit het verzekeringspakket! Wel nam de consumptie ervan 
onder reumapatiënten significant af. 
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DE PRAKTIJK 

In zijn artikel 'Bioterrorism and the NCCAM' bespreekt Atwood, naast 
de mogelijkheid om homeopathische vaccins tegen pokken en an
thrax te gaan maken, ook de vraag of 'toegewijd onderzoek van alter
natieve behandelwijzen gerechtvaardigd is'. Atwood is er zelf tegen 
en hij verwijst naar het ontbreken van het concept van de 'a-priori-
waarschijnlijkheid' in alle door de NCCAM uitgevoerde onderzoeken. 
De grondgedachten van de meeste alternatieve behandelwijzen zijn 
zo in strijd met gevestigde wetenschappelijke inzichten, dat ze met 
geen enkel onderzoek te valideren zijn. Atwood ziet dan ook geen 
enkel heil in dit type onderzoek, omdat de uitkomst negatief zal zijn 
('als de onderzoeksopzet streng is') of twijfelachtig ('als sommige 
studies slordig of gefraudeerd zijn'). Beide uitkomsten zijn geheel 
verenigbaar met de nulhypothese, namelijk dat de alternatieve behan
delwijze niets doet. Bij veel goedbedoelende onderzoekers leidt dit 
echter weer tot de onjuiste conclusie dat 'meer onderzoek nodig is'. 

Atwood heeft gelijk, maar gaat gemakshalve voorbij aan het pro
bleem dat er inmiddels ook een behoorlijk aantal schijnbaar vlekke
loze publicaties verschenen is, waarin een absurde claim inzake de 
werkzaamheid van een alternatieve behandelwijze statistisch wordt 
bewezen.'46 Bij herhaald positieve uitkomsten van effectiviteitson-
derzoek kan ook het charisma of de sterke overtuiging van de behan
delaars) een grote rol spelen. Toen Hoving c.s. gunstige resultaten 
publiceerde van manuele therapie bij nekpijn, stelde de editor in het
zelfde blad dat de resultaten bemoedigend waren, maar dat 'repli
cation in other, perhaps more skeptical clinical settings' eerst maar 
eens moest worden beproefd.'47, '5° 

Over deze problematiek heeft Vandenbroucke149' '5° enkele fraaie 
stukken geschreven, waarin hij uiteenzet dat er zowel in de reguliere 
als in de alternatieve literatuur regelmatig publicaties verschijnen 
waarin een statistisch significant effect wordt aangetoond, dat echter 
toch door velen wordt verworpen. Publicaties van onderzoeken van 
methodologisch vergelijkbare (goede) kwaliteit leiden wel tot instem
ming van de lezer als ze passen in de verwachting die hij van tevoren 
('a priori') al had, maar passen ze daar niet in dan worden ze verwor
pen. Zo kijkt de reguliere beoordelaar (en verwerper) van een alter
natieve behandelwijze als het ware in de spiegel en ziet dan niet al
leen zichzelf maar tegelijkertijd de 'alterneut' die op identieke wijze 
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een 'bewijs' verwerpt of omarmt, afhankelijk van diens a-priori-over
tuigingen. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat bepaalde publica
ties wel tot het verlaten van een eerder aangehangen theorie leiden. 
Dan prevaleert het feitelijk onderzoek ineens wel boven de theorie. 

Toch is er, ondanks deze schijnbare willekeur, volgens Vanden-
broucke wel degelijk vooruitgang en hij verwijst daarbij naar het werk 
van de wetenschapsfilosofe Susan Haack, die het wetenschapsbedrijf 
aan leken uitlegt naar analogie van de kruiswoordpuzzel. Het invullen 
van een woord in een reeds half ingevuld kruiswoordraadsel is te 
vergelijken met het trekken van een conclusie uit een onderzoek. Dat 
woord moet niet alleen passen bij de opgave, maar ook kloppen met 
reeds ingevulde letters uit kruislings ingevulde woorden. Als alles 
klopt is er niets aan de hand en wordt het woord ingevuld. Klopt het 
echter niet, dan volgt de afweging tussen het vermoede juiste ant
woord en de juistheid van de reeds aanwezige letters. Als die laatste 
letters 'rotsvast' staan, dan wordt het vermoede juiste woord niet in
gevuld en moet naar een andere oplossing worden gezocht. Zo kun
nen, volgens Vandenbroucke, de gunstige resultaten van een onder
zoek naar de werking van homeopathie nooit overtuigend zijn, omdat 
daarmee de reguliere en voor ons zo uiterst betrouwbare en vrucht
bare kennis van schei- en natuurkunde overboord gezet zou moeten 
worden. Dat offer is te groot. Vandenbroucke wijst erop dat deze 
wijze van denken perfect overeenkomt met het klinisch denken, dat 
ook beheerst wordt door bayesiaanse vooronderstellingen en voor
kennis.'5' Klinische symptomen en laboratoriumuitslagen worden 
altijd beoordeeld in het kader van het totaalbeeld dat de arts van de 
patiënt heeft. Een uiterst onwaarschijnlijke laboratoriumuitslag zal de 
arts eerder aan een fout van het lab doen denken dan aan een zeldza
me of uiterst onwaarschijnlijke diagnose. 

Langs dezelfde lijnen betoogden de klinisch epidemiologen Rosen-
daal en Bouter'52 dat perfect uitgevoerd onderzoek soms toch niet 
het 'ware antwoord' oplevert. Ook zij wijzen op de regel van Bayes 
en de overeenkomst tussen een statistische toets en een diagnostische 
test. In een voorbeeld laten zij zien dat onderzoek naar homeopathie 
a priori eigenlijk geen gunstige uitkomst kan geven, gezien de on
verenigbaarheid met de scheikunde. Zij vertalen dit in een a priori 
kans op effect van 1:100.000, die na een trial met een gunstig effect 
- a posteriori - misschien verandert in 1:10.000, wat nog altijd een 
verwaarloosbaar kleine kans op effect is. De auteurs concluderen dat 
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onderzoek naar extreem onwaarschijnlijke effecten zinloos is en vin
den onderzoek vooral zinvol bij twijfel. Verder zijn de auteurs somber 
over de mogelijkheden om altijd de 'ultieme waarheid' te kunnen 
vinden. Toch kan volgens hen de geneeskunde, met de blijvende on
zekerheden - ook na methodologisch goed uitgevoerd onderzoek -
in de dagelijkse praktijk prima uit de voeten. 

De bayesiaanse benadering wordt ook al toegepast door weten
schappers die een peer review moeten doen van trials waarin het nut 
van een alternatieve behandelwijze wordt aangetoond. Dit soort arti
kelen, ook als zij methodologisch van goede kwaliteit zijn, wordt 
driemaal minder vaak gepubliceerd dan identieke artikelen waarin 
een regulier middel er goed van af komt. Resch es. '5 3 onderzochten 
dit fenomeen in een gerandomiseerd onderzoek en concludeerden: 
'Reviewers showed a wide range of responses to both versions of the 
paper, with a significant bias in favour of the orthodox version. Au
thors of technically good unconventional papers may therefore be at 
a disadvantage in the peer review process.' 

Sommigen zien dat als een probleem, maar ik betoogde al eerder 
dat redacties van wetenschappelijke tijdschriften schijnbaar vlekkelo
ze onderzoeken waarbij absurde claims worden bewezen, niet zouden 
moeten publiceren. Vandenbroucke keerde zich tegen die conclusie, 
onder verwijzing naar de soms vérstrekkende gevolgen van de publi
catie van casuïstiek door oplettende clinici, van wie soms de verkla
ring ook niet altijd direct duidelijk is ten tijde van de publicatie. De 
redacties zouden publicaties over een bewezen absurde claim toch 
maar wel moeten opnemen, hoewel de lezers de conclusie natuurlijk 
niet hoeven over te nemen, aldus Vandenbroucke. Hier verschil ik 
met hem van mening, omdat ik net als Rosendaal en Bouter van me
ning ben dat onderzoek dat niet kan en zal leiden tot verandering van 
een bestaand en breed gesteund inzicht, geen toegevoegde waarde 
heeft. Dit soort onderzoek is a priori al zinloos. Ook bestaat er mijns 
inziens een groot verschil tussen de melding van een zeldzame bij
werking of niet eerder bekende correlatie, waarvoor de theorie nog 
ontbreekt en onderzoek dat is gebaseerd op een reeds bestaande en 
uitgewerkte absurde theorie. 

Overigens zijn niet alle alternatieve geneeswijzen in hun filosofie 
a priori even onplausibel. Acupunctuur, homeopathie, reïncarnatie
therapie, antroposofische geneeswijzen en paranormale geneeskunde 
zijn dat wel voor de volle ioo procent, maar kruidengeneeskunde, 
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manuele therapie en orthomoleculaire geneeskunde zijn dat minder. 
In die laatste sectoren wordt af en toe een gering gunstig effect ge
vonden, dat echter zelden het placebo-effect sterk overtreft.'54 

CONCLUSIES 

Mede in het licht van gezaghebbende klinisch-epidemiologische pu
blicaties over dit onderwerp, is het goed verdedigbaar om weten
schappelijk onderzoek naar het effect van alternatieve behandelwijzen 
op het ziekteproces te verwerpen. Sociaal-wetenschappelijk onder
zoek van alternatieve geneeswijzen en haar consumenten blijft intus
sen wel zeer interessant. De medische wetenschap, die nu eenmaal 
altijd op zoek is naar werkzame therapieën, vormt een open en gretig 
systeem en is tevens - in de woorden van de Amerikaanse filosoof en 
scepticus Martin Gardner - een 'cut-throat competitive business', die 
zelf het beste de eigen prioriteiten kan bepalen. Het is niet wenselijk 
dat de politiek de onderzoeksprioriteiten gaat beïnvloeden of dat de 
geneeskunde een soort TNO-functie gaat vervullen voor patiënten
verenigingen die het gezag van medische autoriteiten niet meer 
accepteren. Onderzoekers die zich wel gevoelig tonen voor deze on
eigenlijke beïnvloeding van hun werk zouden zich kunnen spiegelen 
aan de woorden van Brechts Galileo Galilei, toen de kerkelijke auto
riteiten hem kwamen verzoeken toch vooral rekening te houden met 
de leer van de kerk inzake de bouw van het heelal: 'Die Bahnenfliegen-
der Kórper kann ich nicht so berechnen, dafi auch die Ritte der Hexen auf 
Biesenstielen erklart werden. "55 

Ook nu - vier eeuwen na Galilei - zijn er weinig onderwerpen 
waarover de meningen van het publiek en die van wetenschappelijke 
experts zo ver uiteenliggen en blijft de aandrang van zowel ondeskun
digen als 'gelovige' deskundigen om alternatieve geneeswijzen goed 
te onderzoeken bestaan. Zoals Galilei ontdekte dat hij met de aarde 
als middelpunt veel minder kon verklaren dan met de zon op die 
plaats en aan die ontdekking vasthield, zo zouden verantwoordelijk 
denkende medici anno 2003 niet bereid mogen zijn om hun huidige 
kennis, een monument opgebouwd in vele eeuwen, tijdelijk buiten 
werking te stellen ten gunste van irrationele verzoeken, gevoed door 
de waan van de dag. Alleen op die wijze kan zinloos onderzoek en 
veel verwarring worden voorkomen. 

169 



6.7 Conclusie 

In 6.2 kwam ik tot de slotsom dat serieus effectiviteitsonderzoek van 
alternatieve behandelmethoden slechts mogelijk is door het tijdelijk 
buiten werking stellen van algemeen aanvaarde medische kennis en 
het accepteren van alternatieve diagnostische classificaties. Omdat 
wetenschap leidt tot homogene, consistente en systematisch samen
hangende kennis, is er geen ruimte voor de opvattingen die elkaar 
wederzijds uitsluiten. De keuze is hier uiteindelijk tussen wetenschap 
en willekeur. 

In 6.3 concludeerden wij dat het Gezondheidsraadrapport uit 1993 
over de mogelijkheid van wetenschappelijkonderzoeknaar alternatie
ve geneeswijzen een zwak rapport was. De toenmalige staatssecreta
ris, die zijn kritisch commentaar gelijktijdig met de openbaarmaking 
van het rapport bekendmaakte, had vrijwel steeds het gelijk aan zijn 
kant. De commissie hield zelf al ernstig rekening met een koele ont
vangst, getuige ook haar uitspraak 'dat er aan wetenschappelijk on
derzoek op dit terrein geen grote politieke behoefte lijkt te bestaan'. 
De reactie van gewone medische onderzoekers op onderzoeksvoor
stellen uit het alternatieve veld zou - zo stelden wij vast - na ken
nisneming van het rapport niet veranderen. Gevoelens van irritatie, 
onbegrip, afkeer, vermoeidheid en geamuseerdheid zullen daarbij 
onverminderd om voorrang blijven strijden. 

Onze speurtocht (6.4) naar werkzame alternatieve behandelwijzen 
bij onvruchtbaarheid leverde weinig op. De claims van de alternatieve 
geneeskunde bij onvruchtbaarheid in de lekenpers bleken niet te her
leiden tot vergelijkbare publicaties in de medische vakliteratuur. Be
oefenaren en pleitbezorgers van alternatieve behandelwijzen hebben 
lange tijd argumenten van filosofische aard gebruikt om hun positie 
te verdedigen, maar geven recent wel toe dat ook de werkzaamheid 
van hun methoden bewezen moet worden via gerandomiseerd onder
zoek, zoals dat in de reguliere geneeskunde als obligaat wordt be
schouwd. Er zijn erg weinig goed opgezette studies met een gunstige 
uitkomst voor de onderzochte alternatieve geneeswijzen, met uitzon
dering van een type publicatie waaraan redacties van medische tijd
schriften maar moeilijk weerstand kunnen bieden: artikelen met 
schijnbaar vlekkeloos onderzoek, waarin absurde claims worden be
wezen, maar waarvan bijvoorbeeld het werkingsmechanisme volledig 
onbegrijpelijk is. 
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In 6.5 werd de balans opgemaakt van het door Nederlandse on
derzoekers gepubliceerde wetenschappelijk onderzoek van alternatie
ve geneeswijzen. Hoewel de werkzaamheid van de onderzochte alter
natieve geneeswijzen niet adequaat kon worden aangetoond - zelfs 
niet voor de manuele geneeswijzen, waarbij men nog het dichtst bij 
gematigd-positieve conclusies kwam - en deze balans daardoor vrij 
negatief is uitgevallen, kan vastgesteld worden dat de kwaliteit van 
de elf besproken proefschriften door de bank genomen niet slechter 
is dan het gemiddelde medische proefschrift in ons land. Aanwijzin
gen voor fraude of malversatie zijn wij niet tegengekomen en het feit 
dat ook een behoorlijk aantal van de besproken artikelen is opgeno
men in goede tijdschriften met een hoge impact factor pleit voor de 
kwaliteit ervan. Ten slotte kan uit de inspanningen van de onderzoe
kers om de werkzaamheid van hun favoriete geneeswijze wetenschap
pelijk te onderzoeken, worden afgeleid dat men zelf in elk geval ge
looft in de waarde van de vaak al zo lang beoefende geneeswijze en 
dat men het risico van negatief uitvallend onderzoek dus welbewust 
neemt. 

Mede in het licht van gezaghebbende klinisch-epidemiologische 
publicaties over dit onderwerp, is het nog immer goed verdedigbaar 
om wetenschappelijk onderzoek naar het effect van alternatieve be
handelwijzen op het ziekteproces te verwerpen (6.6). Sociaal-weten
schappelijk onderzoek van alternatieve geneeswijzen en haar consu
menten blijft intussen wel zeer interessant. De medische wetenschap, 
die nu eenmaal altijd op zoek is naar werkzame therapieën, vormt een 
open en gretig systeem, dat zelf het beste de eigen prioriteiten kan 
bepalen. Alternatieve geneeswijzen zullen daarbij weinig kans maken. 

De overheid heeft weinig gedaan om de negatieve uitkomsten van 
het effectiviteitsonderzoek onder de bevolking bekend te maken en 
zelfs parlementariërs kennen ze niet: ze blijven dit type onderzoek 
zinvol vinden. Voor opneming in het ziekenfondspakket of andere 
verzekeringen is geen goede reden meer te bedenken, maar deze sec
tor blijft anno 2004 hardnekkig klanten lokken met het aanbieden 
van alternatieve geneeswijzen in het pakket. Het feit dat zelfs een 
artsenverzekeringsmaatschappij als de VVAA dit doet, toont wel aan 
dat men nauwelijks consequenties verbindt aan het negatief uitgeval
len effectiviteitsonderzoek van de jaren tachtig en negentig. 

171 




