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8 Algemene discussie, samenvattingen in 
Nederlands en Engels 

8.1 Algemene discussie 

Alternatieve geneeswijzen en kwakzalverij 

INLEIDING 

In dit hoofdstuk zullen allereerst de antwoorden op de diverse vragen 
die wij ons in dit proefschrift hebben gesteld worden besproken. De
ze vragen hadden betrekking op de etymologie en de betekenis van 
het begrip kwakzalverij, alsmede op de definitie van alternatieve ge
neeskunde. Vervolgens werd onderzocht en beschreven wat er aan de 
bloei van de alternatieve geneeskunde voorafging. Daarna stelden wij 
ons de vraag wat de kenmerken en motieven zijn van de gebruikers 
van alternatieve geneeswijzen, terwijl onderzocht werd of de kennelij
ke groei van de sector kwantitatief kon worden bevestigd. Vervolgens 
is onderzocht hoe door tuchtrechtspraak en medisch-wetenschap-
pelijke verenigingen werd gereageerd op het feit dat ook artsen alter
natieve geneeswijzen gingen toepassen. Een vraag die wij ons ook 
stelden was die naar de opbrengst, zin en wenselijkheid van weten
schappelijk onderzoek van alternatieve geneeswijzen. De epidemie 
van bekkeninstabiliteit vormde de aanleiding tot een literatuurstudie 
over de modeziekten, hier gedefinieerd als substraatloze aandoenin
gen met een epidemisch karakter. Naar de nosologische kenmerken 
van modeziekten werd gezocht, terwijl na het geven van een over
zicht van twaalf actuele modeziekten in Nederland de vraag werd 
gesteld of deze 'pseudo-diagnosen' wel verschillen van de pseudo-
diagnosen die in de alternatieve geneeskunde worden gehanteerd. Is 
er wel zo veel verschil tussen propagandisten van modeziekten en 
kwakzalvers? 

Vervolgens wordt er getracht om een aantal factoren te noemen, 
die de groei van de alternatief-geneeskundige sector in de besproken 
periode kan verklaren. Het hoofdstuk eindigt met suggesties voor 
toekomstig onderzoek. 

245 



ONDERZOEKSRESULTATEN 

In de beschouwing over de termen kwakzalverij en alternatieve ge
neeskunde zijn wij tot de conclusie gekomen, dat de etymologie van 
de term kwakzalver niet geheel vaststaat, maar dat de term dateert 
van de veertiende eeuw. De door ons voorgestelde definitie is van 
denotatieve aard en omvat als kernelelementen: beroepsmatige 
toepassing, niet gefundeerd op wetenschappelijke gegevens, actieve 
verspreiding onder het publiek, geen toetsing binnen de medische 
beroepsgroep en veelal beoefend zonder overleg met de reguliere 
behandelaars. 

De vaststelling (in dit proefschrift) dat het wetenschappelijk onder
zoek van alternatieve geneeswijzen nog steeds niets heeft opgeleverd 
en de weglating van kwade trouw in onze definitie, zou de term 
'kwakzalverij' moeten kunnen redden van de ondergang. Rechters 
zien de term nog te veel als een scheldwoord terwijl het in onze visie 
wel een ernstig verwijt inhoudt, maar niet als belediging moet wor
den beschouwd. Zomin als reguliere artsen juridische procedures 
beginnen tegen hen die zich als beoefenaar van een alternatieve ge
neeskunde betitelen, terwijl die term toch een niet waargemaakte 
claim inhoudt, zouden alternatieve genezers zich over het verwijt van 
kwakzalverij bij de rechter moeten beklagen, zoals helaas herhaalde
lijk geschiedt. 

De geschiedenis van de kwakzalverij in ons land is slechts in vrij glo
bale zin beschreven en daarvan werd een overzicht gegeven. Een be
langrijke cesuur in die geschiedenis werd gevormd door de inwer
kingtreding vanThorbeckes Wet op de Uitoefening der Geneeskunst 
in 1865, die niet-artsen tot onbevoegden maakte. Daarna was juri
disch duidelijker wie als kwakzalvers beschouwd konden worden. Na 
de Tweede Wereldoorlog kwam de kwakzalverij steeds meer uit het 
defensief en kon met name door de georganiseerde aanhang van de 
beoefenaren van de magnetische geneeswijze gebruik gemaakt wor
den van de sluimerende sympathie van publiek, parlement en rechter
lijke macht voor die 'paranormaal begaafde genezers'. Voorbereiding 
van liberalisering van de wetgeving en het gedoogbeleid in de recht
spraak kwamen op gang in de jaren zeventig. De transitie van de 
kwakzalverij of onbevoegde uitoefening der geneeskunde naar 'alter
natief genezen' in die tijd betekende zowel een kwantitatieve als een 
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kwalitatieve verandering. De kwalitatieve verandering vanaf de jaren 
zeventig hield in dat het aanbod van kwakzalverijen niet meer exclu
sief werd aangeboden door onbevoegden c.q. mensen zonder erkende 
(para)medische opleiding, maar in toenemende mate ook door artsen, 
fysiotherapeuten en recent ook wel door verpleegkundigen. De klas
sieke kwakzalverij (van magnetiseurs, gebedsgenezers en kruidendok
ters) werd opgevolgd door een simultane opbloei van geneeswijzen 
als homeopathie, acupunctuur, antroposofische geneeskunde, manue
le geneeskunde en natuurgeneeskunde. 

Het wegvallen van de juridische dreiging met de Wet BIG (1997) 
is niet gecompenseerd door andere maatregelen van de overheid. Zo 
wordt op de officiële overheidsvoorlichtingswebsite Gezondheidsplein 
geen aandacht besteed aan de gevaren van kwakzalverij en alternatie
ve geneeswijzen. Er blijft hier een gewichtige taak weggelegd voor 
particuliere initiatieven, zoals de Vereniging tegen de Kwakzalverij, 
om niet alleen volwassen burgers voor te lichten, maar ook via het 
onderwijs de jeugd. Naar veler mening is de vrijheid van de alterna
tieve genezer te ver doorgeschoten en in 2002 werd door een com
missie van ZonMW die de Wet BIG vijf jaar na zijn inwerkingtreding 
beoordeelde gesteld dat er voor de afzijdigheid van de overheid 'on
voldoende rechtvaardiging is" (zie ook p. 280). (Bij het ter perse gaan 
van dit boek sloot de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich aan bij 
de kritiek van de ZonMW-commissie en bepleitte aanscherping van 
de wet en meer bevoegdheden voor de IGZ.2) 

De volgende vraag die wij ons aan het begin van het onderzoek stel
den betrof de kenmerken en motieven van de gebruikers van alter
natieve geneeswijzen. Over die motieven is veel bekend: patiënten 
hebben zeer uiteenlopende motieven maar geven als belangrijkste 
redenen op: 1. Geen enkele behandeling onbeproefd laten; 2. Baat 
het niet, dan schaadt het niet; 3. Aandringen van anderen; 4. Ver
wantschap met de filosofie van de alternatieve geneeswijze. Opval
lend is dat - anders dan in de jaren zeventig - bijna niemand meer 
genezing verwacht van de alternatieve geneeswijze. De verwachtin
gen zijn bescheidener geworden en de alternatieve behandeling als 
'laatste strohalm' komt nauwelijks voor. Kenmerken van gebruikers 
zijn: vaker vrouwelijk geslacht, vaker hoog opgeleid en vaker jonge
ren. De ontkerkelijking lijkt geen gewichtige rol te spelen. 

De cijfermatig aangetoonde groei van de sector sinds 1981, toen 
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het CBS startte met het jaarlijks vragen naar de consumptie van alter
natieve geneeskunde, is onloochenbaar en is behalve door hieronder 
te bespreken sociaal-culturele factoren ook bevorderd door de snelle
re verspreiding van 'nieuwe geneeswijzen' dan vroeger. Televisie en 
andere massamedia, zoals internet, hebben bij die verspreiding een 
belangrijke rol gespeeld. Vrijwel zeker begon deze stijging reeds aan 
het eind van de jaren zestig, maar de gegevens uit die tijd zijn minder 
representatief en systematisch verzameld dan later door het CBS. 

In dit hoofdstuk is derhalve aannemelijk gemaakt dat er sinds de 
opkomst van de alternatieve geneeskunde rond 1973 een sterke toe
name van het aantal gebruikers en aanbieders is opgetreden. Ten op
zichte van de periode ervoor lijkt het aantal gebruikers gestegen van 
1 procent naar 6 procent van de bevolking. Ook het aantal aanbieders 
nam sterk toe, waaronder ook een flink aantal artsen. Het hoogtepunt 
van de bloei der alternatieve geneeskunde ligt rond 1993 toen 9,4 
procent van de huisartsen (ook) alternatief actief was. Daarna zette 
zich een gestage daling van dat percentage in, terwijl het percentage 
van de bevolking dat een alternatieve behandeling onderging sinds 
1993 ongeveer stabiel bleef. Dat betekent dat men die hulp meer bij 
niet-artsen en andere artsen dan hun huisartsen haalde. In aanmer
king genomen dat het totaal aantal alternatief werkzame artsen sinds 
1993 dalende is, betekent dit dat het aandeel van de artsen in het al
ternatieve hulpaanbod aan het afnemen is. De totale kosten die de 
alternatieve geneeskunde met zich meebrengt kunnen worden geschat 
op 700 miljoen euro (consulten 476 miljoen en middelen 224 mil
joen). Dit bedrag komt overeen met 2,4 procent van de totale kosten 
van de gezondheidszorg en 5,8 procent van de extramurale kosten. 

Deze voor de medische beroepsgroep tamelijk beschamende ontwik
kelingen, die aan critici van de hoge status van medici terecht argu
menten verschaft met betrekking tot de geringe academische diep
gang van de studie geneeskunde, die volgens sommigen eerder een 
hogere beroepsopleiding dan een academische studie zou zijn, vorm
de de aanleiding om de respons van de tuchtrechtspraak en de me-
disch-wetenschappelijke verenigingen op de alternatieve geneeskunde 
aan een beschouwing te onderwerpen. 

De interne discipline die altijd kenmerkend is geweest voor met 
name de beroepsgroep van artsen, faalde tijdens de opmars van de 
alternatieve geneeskunde op onverwachte wijze. Het heeft er alle 
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schijn van dat de al even kenmerkende onderlinge solidariteit en het 
diepgeworteld 'ambtsbroederlijk' respect voor beroepsgenoten, de 
omslag naar harde maatregelen tegen uit de pas lopende collega's 
hebben belemmerd. Harde kritiek werd al snel als onwelvoeglijk be
schouwd. Dit fenomeen duurt tot op de dag van vandaag voort, ge
zien de acceptatie van alternatieve medici binnen de KNMG en de me-
disch-wetenschappelijke verenigingen. Het is daar onvoldoende 
doorgedrongen dat de alternatieve geneeskunde op gespannen voet 
staat met de kwaliteitsdoelstellingen die deze verenigingen ook heb
ben. Alternatief werkzame artsen wordt in de KNMG en in de erkende 
wetenschappelijke verenigingen geen strobreed in de weg gelegd. 
Het medisch tuchtrecht en de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
hebben lange tijd gedaan alsof het disfunctioneren en de fouten van 
alternatieve artsen net zo beoordeeld moesten worden als die van 
andere aangeklaagden. Het was steeds de fout die telde en niet de 
onderliggende theorie of preoccupatie. Pas zeer recent is er een uit
spraak geweest (in een casus aangebracht door de Tnspectie tegen een 
arts die HCG-kuren aanbiedt ter vermagering) waaruit blijkt dat het 
enkele afwijken van beroepsstandaarden, richtlijnen en consensus nu 
ook - los van aangerichte schade - tot een tuchtrechtelijke maatregel 
kan leiden.3 De lankmoedige opstellingvan de genoemde organisaties 
leidde in 1980 tot een heropleving van de uit 18 81 stammende en in 
de jaren zeventig nog zieltogende Vereniging tegen de Kwakzalverij 
(www.kwakzalverij.nl). 

De analyse van het in ons land verrichte en gesubsidieerde effectivi-
teitsonderzoek naar alternatieve geneeskunde liet zien dat slechts een 
gering deel ervan de serieuze medische tijdschriften bereikte. Overi
gens werd dit onderzoek meestal wel op integere en kwalitatief ac
ceptabele wijze uitgevoerd. De beschouwing over alternatieve ge
neeswijzen in de voortplantingsgeneeskunde demonstreerde dat ook 
de meest vooraanstaande tijdschriften, vaak weinig vertrouwd met de 
stereotiepe wijze van presenteren van de alternatieve onderzoekers, 
met enige regelmaat bijdragen uit de alternatieve hoek accepteren. 
Dat gebeurt zelfs als de onderhavige claim absurd c.q. ondenkbaar 
is. Men is ter redactie niet verdacht op frauderende onderzoekers en 
bovendien laat men zich soms verblinden door methodologisch vlek
keloos onderzoek, waarbij men de inherente absurditeit van de claim 
accepteert. Er bestaan talrijke voorbeelden van dit type publicaties, 
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waarbij de uitkomsten later nooit meer bevestigd werden (acupunc-
tuur-analgesie [Kho] en orthomanuele geneeskunde [Keizer en Al-
bers], zie 6.5) of waarbij later fraude aan het licht kwam (In vitro 
werkzaamheid van sub Avogadro homeopathisch opgelost IgE [Da-
venas c.s.] en gunstig effect van gebed op het resultaat van IVF [Cha. 
c.s.], zie 6.4). Ook doet de stereotiepe slotsom aan het eind van der
gelijke artikelen, 'De aanwijzingen dat de methode werkt zijn sterk, 
maar bewezen is een en ander nog niet. Nader onderzoek is ge
wenst', het altijd goed bij de redacties van medische tijdschriften. 
Deze conclusie heeft bijkans het karakter van een mantra verkregen, 
zo vaak is zij herhaald. Met nadruk moet overigens gesteld worden 
dat het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zich in dit opzicht gun
stig onderscheidt van Engelstalige toptijdschriften als de British Me
dical Journal, Annals of Internal Medicine en The Lancet. Omdat de 
medische tijdschriften samen met de medisch-wetenschappelijke ver
enigingen het hart van de scientific community van de geneeskunde 
vormen, is een kritischer houding van deze bladen ten opzichte van 
ter publicatie aangeboden alternatief-geneeskundig onderzoek ge
wenst. 

Nu uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat van alternatieve 
geneeswijzen vrijwel geen nuttige effecten te verwachten zijn, is er 
nog maar weinig reden om dit fenomeen met methoden uit de medi
sche wetenschap verder te onderzoeken. Effectiviteitsonderzoek heeft 
immers alleen zin als er tevoren gerede twijfel bestaat over de vraag 
of de onderzochte alternatieve methode eigenlijk wel kan werken. Is 
dat laatste niet het geval, dan kan met een positief onderzoeksresul
taat niets worden bewezen. Alternatieve geneeswijzen die volledig 
absurd zijn en die daarom ook nooit geloofwaardig te maken zijn 
door effectiviteitsonderzoek zijn de paranormale geneeskunst, de 
homeopathie, de acupunctuur, de antroposofie en de gebedsgenezing. 
Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de manuele the
rapie en de kruidengeneeskunde. Hoewel zij zouden kunnen werken 
en een gunstige risk-benefit-afweging dus mogelijk is, heeft onderzoek 
op deze terreinen tot nog toe maar weinig opgeleverd. Het is dan ook 
een goede zaak dat de Nederlandse overheid inmiddels vrijwel volle
dig gestopt is met het subsidiëren van onderzoek naar alternatieve 
geneeswijzen. 

250 



MODEZIEKTEN 

De voornaamste kenmerken van modeziekten zijn: (i) een ana
tomisch substraat ontbreekt geheel of staat niet in verhouding tot de 
gepresenteerde klachten; (2) de klachten zijn meestal verergeringen 
van alledaagse banale klachten als pijn, vergeetachtigheid, moeheid, 
geheugenproblemen, zwakte en duizeligheid die 'geamplificeerd' 
worden door de overtuiging een ernstige ziekte onder de leden te 
hebben; (3) er zijn vrijwel altijd medici die beweren dat er een orga
nische basis bestaat, die binnenkort gevonden zal worden; (4) er zijn 
actieve patiëntenverenigingen; (5) er zijn problemen met verzekeraars 
en keuringsartsen; (6) de verspreiding van de ziekte in de tijd en geo
grafisch kan niet biologisch worden verklaard; (7) er is geen reguliere 
behandeling mogelijk; (8) de patiënt heeft ziektewinst en (9) deze 
ziekten hebben een epidemisch karakter: ze komen en verdwijnen 
weer. Het probleem van de modeziekten is al eeuwenoud, zoals blijkt 
uit de historische inleiding van het hoofdstuk, maar thans groter dan 
ooit dankzij de snelle verspreiding via de moderne communicatie
kanalen. Aanbevelingen voor preventie worden besproken, vooral 
gericht op de medische beroepsgroep. Onbekendheid met de achter
liggende mechanismen en patronen verzwakt de weerstand van de 
diverse medische disciplines tegen de acceptatie van modeziekten. 
Dit fenomeen is analoog aan de geringe weerstand van tijdschrift
redacties tegen alternatieve publicaties. Zo vaak komt men nieuwe 
modeziekten niet tegen en het déja-vugevoel dat bij meer bekendheid 
met dit verschijnsel zou moeten optreden ontbreekt. Er gaat geen bel 
rinkelen en de 'nieuwe' ziekte of de ongewone publicatie krijgt het 
voordeel van de twijfel. Twijfel is immers een goede en zelfs onmis
bare eigenschap van elke wetenschapper. Toch zou er, Skrabanek 
indachtig, meer 'rationele scepsis' moeten heersen: het idee dat som
mige zaken nu eenmaal absurd zijn en direct verworpen moeten wor
den. De bereidheid alles serieus te nemen noemde Skrabanek irratio
nele scepsis. Diezelfde grondhouding van rationele scepsis waarmee 
de alternatieve geneeskunde of kwakzalverij tegemoet zou moeten 
worden getreden, zou binnen de reguliere geneeskunde de acceptatie 
van modeziekten kunnen voorkomen. Daarmee zou de pas naar een 
aantal dwaalwegen in de geneeskunde effectief kunnen worden afge
sloten. Dat modeziekten toch wijdverbreid zijn is niet alleen het ge
volg van de ziektewinst die de patiënt boekt, ook voor medici biedt 
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de diagnose voordelen: de patiënt heeft zijn vurig gewenste etiket en 
het voorkomt wellicht verder 'shoppen' van de patiënt op zoek naar 
een verklaring voor zijn klachten. 

Van een van die twaalf in ons land woekerende modeziekten, de 
bekkeninstabiliteit, een kwaal die in ons land in de jaren negentig van 
de vorige eeuw epidemische vormen aannam, is een casestudy ge
daan. Op basis van de laatste ontwikkelingen kon mijn stelling uit 
1999/2000 dat het een typische modeziekte is, worden bevestigd: de 
incidentie van bekkeninstabiliteit is recent duidelijk afgenomen en de 
wetenschappelijke naspeuringen van sympathiserende arts-onder
zoekers naar de somatische verklaring van de epidemie hebben wei
nig opgeleverd. Een werkzame therapie bestaat niet. 

Onderzocht werd in hoeverre modeziekten afwijken dan wel over
eenkomen met de door alternatieve genezers gestelde (pseudo-)dia-
gnosen. De voornaamste conclusie luidt dat beide categorieën 
pseudo-diagnosen zijn. Er zijn weliswaar verschillen, vooral in de 
theoretische fundering van de etiketteringen (die bij modeziekten 
vaak compatibel en congruent is aan de reguliere terminologie in te
genstelling tot de meeste alternatieve diagnosen), maar beide vormen 
van naamgeving zijn schadelijk voor de patiënt. 

Een gewetensvraag die hier niet onbesproken kan blijven is of er bij 
die cultus van modeziekten, die zich grotendeels binnen de reguliere 
geneeskunde afspeelt, ook sprake is van kwakzalverij.Ter beantwoor
ding van die vraag gaan wij te rade bij de in paragraaf 1.3 gegeven 
definitie van modeziekten. Het is daarbij wenselijk een onderscheid 
te maken tussen enerzijds het diagnosticeren van de modeziekte en 
anderzijds het pretenderen er een behandeling voor te hebben. 

Het diagnosticeren van de modeziekte houdt wel rekening met 
algemeen aanvaarde theorieën (eerste criterium), wordt vooral gepro
pageerd door patiënten zelf en minder door de meeste artsen, die de 
diagnose vaak schoorvoetend accepteren (tweede criterium), en vindt 
meestal niet plaats zonder overleg met andere betrokken artsen (der
de criterium). Daarmee kan dus niet de conclusie getrokken worden 
dat de arts die bijvoorbeeld de diagnose ME, fibromyalgie of RSI stelt, 
zich schuldig maakt aan kwakzalverij. Bij artsen die zich specialiseren 
in deze ziektebeelden en de diagnose actief en frequent stellen in 
plaats van als gelegenheidsdiagnose te hanteren, is de afstand tot de 
definitie van kwakzalverij aanzienlijk kleiner. A fortiori geldt dit voor 
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degenen die menen een werkzame therapie voor de modeziekte te 
kunnen bieden. Deze meestal alternatieve, maar soms ook binnen de 
reguliere geneeskunde opererende behandelaars voldoen mijns in
ziens ruimschoots aan de genoemde criteria: (i) diagnose niet ge
toetst op algemeen geaccepteerde theorieën; (2) actieve verspreiding 
onder het lekenpubliek; (3) geen echte toetsing op werkzaamheid 
binnen de beroepsgroep, hoewel dit wel vaak wordt beloofd; en (4) 
nogal eens toegepast zonder veel overleg met huisartsen en andere 
behandelaars. Hoewel deze behandelaars te goeder trouw (onnodig) 
lang blijven vertrouwen op het niet aantoonbare anatomisch sub
straat, wordt de afgrenzing ten opzichte van regelrechte kwakzalverij 
hier wel problematisch. 

SPECULATIES OVER DE VERKLARING VAN DE BLOEI VAN DE 

ALTERNATIEVE G E N E E S K U N D E 

Kennisneming van de in dit boek gepresenteerde gegevens biedt nog 
steeds geen mogelijkheid om de groei van de alternatieve geneeskun
de in de laatste dertig jaar van de twintigste eeuw te verklaren. Op
vallend is dat alle onderling zeer verschillende stromingen tegelijker
tijd eenzelfde bloei doormaakten. Dit lijkt er op te wijzen dat niet 
zozeer hun particuliere prestaties groter werden of door wetenschap
pelijk onderzoek werden aangetoond, maar dat externe, niet direct 
aan de geneeswijze zelf gebonden factoren hierbij de belangrijkste rol 
hebben gespeeld. 

Het zij mij vergund over te gaan tot enige speculaties op dit punt. 
De neiging om de bloei van de hedendaagse kwakzalverij te verklaren 
met een beroep op de menselijke domheid of met dat andere klassie
ke dictum, namelijk dat de mensheid bedrogen wil worden, is nog 
altijd groot, maar is beslist ontoereikend. De mensen zijn vanaf 1973 
niet dommer geworden en er zijn ook geen aanwijzingen dat bijvoor
beeld alternatieve artsen dommer zijn dan hun reguliere collega's. 
Bovendien zagen wij dat hoger opgeleiden zelfs meer gebruikmaken 
van alternatieve genezers dan lager opgeleiden. Een verklaring voor 
dit op het eerste gezicht onwaarschijnlijke gegeven moet volgens mij 
gezocht worden in twee factoren. Ten eerste hebben hoger opgelei
den meestal een hoger inkomen en kunnen zich een gokje op dit ge
bied makkelijker permitteren dan de minder bedeelden, terwijl een 
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tweede factor wel eens gelegen zou kunnen zijn in de meer kritische 
houding die hoger opgeleiden hebben jegens de reguliere geneeskun
de. Hoe dit ook zij, met een simpele verwijzing naar de menselijke 
domheid komen wij er dus niet. Ik zal in dit betoog trachten een aan
tal elementen aan te dragen die de opbloei van een alternatieve ge
neeskunde kunnen verklaren, in een tijd waarin tegelijkertijd de ge
wone geneeskunde succesvoller is dan ooit. James Le Fanu noemde 
dit in zijn erudiete The Rise and Fall of Modern Medicine met recht een 
van de paradoxen van de huidige geneeskunde.4 

Zoals de lezer duidelijk zal zijn, zullen hierbij geen medisch-inhou-
delijke zaken naar voren komen. De verklaring voor dit verbluffende 
fenomeen zal daarentegen gezocht moeten worden in factoren van 
psychologische en cultuursociologische aard. Eén alomvattende theo
rie om dit verschijnsel te verklaren is er naar mijn stellige mening 
niet te geven. 

Zolang de mens sterfelijk is en de geneeskunde niet alle problemen 
kan oplossen, zal de mens zich afvragen of hij zijn heil niet ergens 
anders zou kunnen zoeken. Daarvoor komen tegenwoordig de alter
natieve geneeswijzen in aanmerking. Dat de talrijke anekdotische 
successen in die sector berusten op placebo-effecten of op een gun
stig natuurlijk beloop, is voor de leek vaak ongeloofwaardig.5 Soms 
wordt bij een bepaalde aandoening veel gebruik gemaakt van alterna
tieve geneeswijzen totdat een effectieve reguliere therapie wordt ge
vonden, waarna de belangstelling voor de alternatieve therapie sterk 
afneemt. Deze gang van zaken deed zich in de jaren negentig voor 
tijdens de aids-epidemie: aanvankelijk werd intensief gebruik gemaakt 
van alternatieve geneeswijzen, maar na de ontwikkeling van succes
volle virusremmers verdween dit verschijnsel.6 De menselijke dom
heid mag dan een al te simpele verklaring zijn voor de populariteit 
van onwerkzame behandelwijzen, het is wel degelijk zo dat veel men
sen onvoldoende kennis bezitten van het functioneren van het men
selijk lichaam bij ziekte en gezondheid. In het Britse tijdschrift British 
Medical Journal verscheen in 1989 een verslag van een onderzoek 
onder 2000 volwassen Engelsen, die waren ondervraagd over hun 
kennis met betrekking tot geneeskunde en wetenschap in het alge
meen.7 Hoewel meer dan de helft zichzelf beschreef als zeer geïnte
resseerd in nieuwe medische ontwikkelingen, bleek de kennis van 
elementaire zaken gering. Er zijn weinig redenen om te veronderstel-
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len dat deze bevindingen in een doorsnee van de Nederlandse bevol
king veel anders zouden uitvallen. In die zin zouden wij met Kous
broek kunnen concluderen dat de wetenschappelijke revolutie eigen
lijk is mislukt: de meeste mensen hebben geen idee hoe wetenschap 
werkt!8 Dit tekort aan kennis van de biologie en aan elementair be
grip van wetenschappelijke memoden maakt de gemiddelde mens 
kwetsbaar en vatbaar voor pseudo-wetenschap, zoals die door de al
ternatieve geneeskunde wordt geboden. 

Vaak wordt ook gewezen op het religieuze karakter van de alter
natieve denkwijze, die daardoor een grote attractie zou hebben voor 
de hedendaagse agnost. Er zijn veel overeenkomsten tussen alterna
tieve geneeswijzen en godsdiensten: de onveranderlijkheid van de 
leer, de prominente functie van magische handelingen en rituelen, 
de harmonieuze inbedding in de natuur en een soort hogere macht, 
alsmede de aanwezigheid van een vereerde Grote Leermeester. Ook 
de populariteit van holistische sentimenten in de alternatieve genees
kunde heeft een religieuze ondertoon, zoals ook duidelijk blijkt in 
de geschriften van new-ageadepten. Het belang van deze religieuze 
gevoelens is naar mijn mening - ik betoogde dat reeds in 19929 -
vooral van belang voor die gebruikers van alternatieve geneeskunde, 
die dat zijn op grond van een principiële keuze. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat dit slechts een kleine fractie van de alternatief be
handelden betreft: de meeste verdiepen zich niet in enige theorie en 
zijn pragmatisch onder het motto 'baat het niet, dan schaadt het 
niet' oftewel, laten we het maar eens proberen. Bij aanhangers van 
antroposofie, Christian Science, gebedsgenezing en Transcendente 
Meditatie spelen religieuze sentimenten echter wel degelijk een be
langrijke rol. Een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
naar secularisatie en alternatieve zingeving10 liet zien dat sommige 
kerkverlaters op zoek gaan naar nieuwe zingeving en dat vooral zij 
die in een hogere macht blijven geloven, relatief veel geloof hechten 
aan 'parathema's' (waaronder alternatieve geneeswijzen). Er is echter 
geen sprake van dat deze substitutie een massaal karakter zou heb
ben en daarmee een radicale culturele omwenteling zou veroorza
ken. 

Een belangrijke factor moet gezocht worden in de tegenwoordig 
te hoog gespannen verwachtingen die bij het publiek leven ten aan
zien van de mogelijkheden van de moderne geneeskunde. Hier keert 
het succes van de geneeskunde zich tegen zichzelf. Vooral de vaak 
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kritiekloze en overenthousiaste wijze waarop vorderingen bij de be
handelingvan bepaalde ziekten wereldkundig worden gemaakt, heb
ben bij zeer velen het gevoel doen ontstaan dat de mogelijkheden van 
de geneeskunde onbegrensd zijn. Periodiek is er in de medische lite
ratuur gewaarschuwd tegen deze vorm van ongewenste publici
teit,"' I2 maar het probleem bestaat anno 2002 nog steeds.'3 

De soms verstandige uitspraak 'U zult er mee moeten leren leven' 
is door de meeste artsen uit hun vocabulaire geschrapt. Veel patiën
ten kunnen deze uitspraak op sarcastische en tegelijk ongelovige toon 
herhalen en als dan later blijkt dat de reguliere geneeskunde voor het 
betreffende probleem niets te bieden heeft, dan maakt menige heden
daagse Nederlander de gang naar de alternatieve genezer, die altijd 
weer voor enige nieuwe hoop zal zorgen. 

In de jaren zeventig ontstond geleidelijk een toenemende bezorgd
heid over de milieuvervuiling, vooral als gevolg van chemische indu
strie en atoomproeven. Daarnaast kwamen er enkele grote catastrofes 
aan het licht in de vorm van te laat ontdekte, zeer ernstige bijwerkin
gen van geneesmiddelen als thalidomide en DES. Mede door deze 
gebeurtenissen ontstond er in die periode een toenemende antisciën-
tistische en chemofobe instelling bij een deel van de bevolking. Een 
internationale vergelijking van de mate waarin de bevolking voordeel 
dan wel schade verwachtte van wetenschappelijke vooruitgang liet 
zien dat Nederland hierin een extreme positie innam.'4 Nergens ver
wachtte een zo hoog deel van de burgers (37 procent) vooral schade 
en nergens verwachtten zo weinigen (22 procent) voordeel van we
tenschappelijke vooruitgang. 

De afkeer van 'chemische medicijnen' leidde tot een simplistische 
voorkeur voor 'natuurlijke' behandelmethoden en een kritische hou
ding ten aanzien van wetenschappelijke vooruitgang. De propagan
disten van de alternatieve geneeskunde spelen vaak expressis verbis 
in op de angst voor de soms ingrijpende reguliere tJierapieën. Men 
denke bijvoorbeeld aan de wijze waarop alternatieve kankerbehande
laars de reguliere therapieën (chirurgie, chemotherapie en bestraling) 
graag samenvatten: 'cut, poison en burn'. Zelf claimt men schaamte
loos met 'niet-toxische methoden' dezelfde resultaten te kunnen be
reiken. In de eerste publieksfolder van het in 1999 opgerichte 'kwak-
fonds' de Stichting Nationaal Fonds Kankerbestrijding'5 (waarvan de 
naam later gewijzigd zou moeten worden in Nationaal Fonds tegen 
Kanker) staat te lezen dat de meer humane, niet door de verzekeraars 
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betaalde, alternatieve behandelmethoden zeker zo doeltreffend zijn 
als de reguliere.'6 

Een andere attractie van de alternatieve geneeskunde is dat elke 
klacht iemand tot patiënt maakt, die dus kan en zal worden behan
deld. Als een arts bij zijn patiënt geen aandoening kan vaststellen, dan 
betekende dat nog niet zo lang geleden meestal dat de patiënt met 
deze plezierige vaststelling werd gefeliciteerd en vervolgens heenge
zonden. Tegenwoordig brengt de medicus het gesprek al snel op de 
mogelijke levensproblemen, die aan de klacht of het 'klaaggedrag' 
van de patiënt ten grondslag zouden kunnen liggen. Veel patiënten 
beschouwen dat als bedreigend of zelfs beledigend. Hoeveel aangena
mer is dan de homeopaat, die de 'natuurlijke eigen weerstand' van de 
patiënt weer eens gaat stimuleren. Dit gegeven is niet nieuw. De arts 
Bruinsma, oprichter van deVtdK, schreef in 1885 in een artikel over 
de homeopathie het volgende: 'Anderen hoog ingenomen met zich
zelf, en alles wat hun eigen lichaam of persoonlijk gevoel aangaat van 
't hoogste belang achtend, stuit het tegen de borst van hun genees
heer te moeten vernemen dat sommige hunner subjectieve aandoe
ningen van geen gewicht zijn."7 

In dit verband kan ook gewezen worden op de hoge alternatieve 
consumptie van lijders aan modeziekten. Van de lijders aan ME (myal-
gische encephalomyelitis), whiplash en de schildersziekte OPS (orga
nisch psychosyndroom) liet zich respectievelijk 83, 73 en 46 procent 
ooit alternatief behandelen.'8 Deze percentages liggen duidelijk bo
ven het gemiddelde van de bevolking. 

Een niet onbelangrijke factor die de bloei van de alternatieve ge
neeswijzen heeft bevorderd is vermoedelijk de welvaartsstijging ge
weest. Naast het feit dat er bij hoger opgeleiden wellicht wat meer 
scepsis bestaat ten opzichte van de gevestigde geneeskunde, zullen 
ook de ruimere financiële mogelijkheden van deze groep de relatief 
grote alternatieve consumptie bevorderen. Overigens is over de ge
hele linie de welvaart en daarmee de financiële speelruimte in de be
schreven periode zeer sterk toegenomen. Nu veel mensen de erva
ring kennen dat voor geld veel, zo niet alles te koop is, zal ook het 
daaruit voortvloeiende consumentisme een rol spelen bij de gestegen 
belangstelling voor alternatieve geneeswijzen. Gelijk met de wel
vaartsstijging heeft er een toename plaatsgevonden van de te verzeke
ren risico's in de gezondheidszorg. Een toenemend aantal particulie
re verzekeraars en de grote meerderheid van de aanvullingsfondsen 
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van de ziekenfondsen vergoedt alternatieve geneeswijzen. De Vereni
ging van Nederlandse Ziekenfondsen verspreidde in 1990 onder haar 
verzekerden het boekje Alternatieve Geneeswijzen -Praktische gidsvoor 
thuis. In dit door Paul van Dijk geschreven werkje was er geen sprake 
van enige kritische opstelling, maar werd er in neutrale termen 'voor
lichting' gegeven. De opstelling van de ziekenfondsen maakte duide
lijk dat uit die hoek een bewaking van de kosten van de gezondheids
zorg niet verwacht mag worden. Anno 2002 excelleren Zilveren 
Kruis Achmea met 2,7 miljoen verzekerden en OHRA in het aanbie
den van alternatieve geneeswijzen in het pakket. In het door Achmea 
uitgegeven voorlichtingsmateriaal stond te lezen: 'Homeopathische 
geneesmiddelen moeten aan dezelfde eisen voldoen als reguliere 
geneesmiddelen.'19 Ook werden hypnotherapie, chiropraxie en glu
cosamine kritiekloos besproken, OHRA bood zijn verzekerden in de 
winter van 2002 kortingsbonnen aan voor de Etos Weerstandformu
le, die onder meer vitamines en echinacea bevatten.20 

Een ander fenomeen dat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de 
erkenning van met name niet-westerse geneeswijzen is de opkomst 
van het cultuurrelativisme en postmodernisme. De vanzelfsprekende 
superioriteit van de westerse beschaving en wetenschap, alsmede uni
verseel geachte waarden als democratie, gelijkheid, wetenschap, 
emancipatie van de vrouw enzovoort, kwamen in de jaren zeventig en 
tachtig onder vuur te liggen. Zaken die in het 'eurocentrisch' denken 
als barbarismen werden beschouwd, dienden plotseling gerespecteerd 
te worden als eigenheden van andere culturen. Zo werd hoge kinder
sterfte, vrouwenbesnijdenis, het afhakken van de handen bij dieven, 
het stenigen van vrouwen bij overspel, het gebrek aan democratie in 
China en het kastenstelsel in India door velen beschouwd als iets 
waarop de oud-kolonisatoren van de derde wereld geen kritiek be
hoorden uit te oefenen. Niet alleen in het sociale leven golden daar 
andere normen of 'paradigma's', ook bij ongeloofwaardige opvattin
gen op het gebied van de geneeskunde kon dit begrip goede diensten 
bewijzen: 'Acupunctuur is geen anatomische onzin, maar het berust 
op een ander anatomisch paradigma!' Het idee dat wij in het Westen 
minstens net zoveel konden leren van de derde wereld als wij van hen 
was in die tijd algemeen aanvaard. Andere culturen zijn in deze denk
wereld gelijkwaardig en moeten gerespecteerd worden, van een hië
rarchie van waarden, culturen of culturele uitingen is binnen het 
postmodernisme en cultuurrelativisme geen sprake: 'Shakespeare en 
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Gucci, Nabokov en het stripverhaal, Proust en het reclamefilmpje: is 
het niet allemaal even leuk?'21 Ook geneeskunde kan gezien worden 
als onderdeel van de cultuur en wie zou durven beweren dat de wes
terse geneeskunde superieur is aan de traditionele Chinese, aan de 
Ayurvedische, aan de islamitische of zelfs de wintigeneeskunde? Ca-
rel Peeters beschreef de postmodernistische intellectueel als 'iemand 
met een grote angst voor ideeën, voorkeuren en inzichten die hem 
zouden kunnen karakteriseren, en die deze nood verheft tot een 
deugd'.22 Dat met deze nivellering van de cultuur een stuurloos 
eclecticisme ontstaat dat de erfenis van de Verlichting teniet dreigt 
te doen is inmiddels ook door anderen betoogd.23'24 

Ook vanuit de wetenschapsfilosofie en -sociologie is krachtig bij
gedragen aan het ondermijnen van de onaantastbaarheid van weten
schappelijke (en dus ook medische) kennis. In paragraaf 6.4 wordt 
verwezen naar de wetenschapsopvattingen van de relativistische 
Kuhn, Feyerabend en Latour, die kunnen dienen als ontsnappings
route om te ontkomen aan reguliere bewijsvorming voor medische 
claims. In ons land verwees de antroposofisch arts Verbrugh reeds in 
1975 naar Kuhn, die immers beweerde dat men vanuit het ene para
digma beweringen binnen het andere paradigma niet kon beoordelen 
laat staan veroordelen.25 

Dat medische kennis en medische adviezen niet zo lapidair waren 
als vroeger door veel patiënten wel werd gedacht, werd in de publie
ke opinie nog op andere wijze gemeengoed. Door de emancipatie van 
de patiënt werden beslissingen over de medische behandeling steeds 
minder het resultaat van een eenzijdig opgelegd regiem van de arts 
en steeds meer het resultaat van een advies waarover onderhandeld 
kon worden. Geneeskunde is een vak dat een sterke natuurweten
schappelijke basis heeft en dat met name in de diagnostiek vaak tot 
onbetwistbare uitkomsten komt. Maar in de dagelijkse praktijk, waar
in een beleid c.q. therapie moet worden gekozen, spelen pragmati
sche argumenten vaak een aanzienlijke rol en daar mist het vak de 
exactheid van de natuurwetenschap. In een filosofisch betoogje stelde 
Medisch Cowtart-hoofdredacteur Spreeuwenberg eens terecht vast dat 
'niet voor elke situatie waarin de arts werkt de geneeskunde regels 
geeft. Daarom praktiseert elke goede arts, naast de geneeskunde, te
vens de geneeskunst - ofwel dat handelen waarbij persoonlijk aanvoe
len, wijsheid en eigen ervaring de weg wijzen om het herstel van de 
zieke te bevorderen.'26 Patiënten ervoeren aan den lijve datje het met 
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de dokter wel vaak op een akkoordje kon gooien. Deze indruk van 
onzekerheid van de geneeskunde werd vervolgens nog eens krachtig 
aangewakkerd door de pijnbank van de evidence-based medicine, 
ontstaan in de jaren tachtig, die heel secuur naar de bewijzen voor de 
werkzaamheid van de gangbare geneeskunde vroeg. Bij een aanzien
lijk aantal gangbare methoden bleek goed onderzoek te ontbreken. 
Natuurlijk waren veel van deze methoden zeer plausibel, maar de 
zwakte van het aanwezige bewijs drong ook buiten de geneeskunde 
breed door. Mevrouw Borst-Eilers, die in 1993 aantrad als hoogle
raar 'Evaluatieonderzoek van het klinisch handelen' vertrouwde de 
Volkskrant-journalist bij die gelegenheid het volgende - en het ver
scheen paginabreed in de krant - toe: 'Medisch handelen is minder 
wetenschappelijk gefundeerd dan we dachten.'27 Veel medici vinden 
het nog altijd chique en academisch om hun twijfels over de weten
schappelijke fundamenten van de geneeskunde breed te etaleren en 
regelmatig kan men lezen dat slechts 15-20 procent van ons medisch 
handelen evidence-based is. Overigens is recent aannemelijk gemaakt 
dat dat percentage eerder in de buurt van de 76 procent ligt.28 

Toch blijven veel artsen de hand in eigen boezem steken als hun 
wordt verzocht tegen evidente kwakzalverij op te treden. Een recent 
voorbeeld vormt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie dat, onder druk gezet om een bepaalde praktijk te ver
oordelen (zie ook paragraaf 5.3), onmiddellijk begint met het be
klemtonen van het ontbreken van evidence voor veel ingeburgerde 
praktijken en die ook de arts-patiëntcommunicatie als oorzaak noe
men voor het feit dat veel mensen hun heil elders zoeken.29 Deze 
attitude verschilt aanzienlijk van die uit De Wegwijzer van de Neder
landse Vereniging van Huisartsen uit 1936, waar in paragraaf 38 werd 
gesteld: 'Wij dienen dus principieel elke behandeling van zieken te 
weigeren, en dus overeenkomst tot behandeling onvoorwaardelijk op 
te zeggen, wanneer tegelijkertijd ook een kwakzalver wordt geraad
pleegd.' 

Dat alternatieve geneeswijzen, zoals wij zagen, in toenemende ma
te ook door universitair opgeleide artsen worden toegepast, is een vrij 
recent fenomeen, dat enerzijds de geloofwaardigheid van de medi
sche professie in niet onaanzienlijke mate ondermijnt maar tevens de 
populariteit van alternatieve behandelwijzen heeft bevorderd. De 
patiënt kan zich koesteren in het veilige gevoel dat er niets over het 
hoofd wordt gezien en meent waarschijnlijk dat de therapie gefun-
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deerd is op wetenschappelijke basis. De artsenorganisatie KNMG heeft 
altijd alternatieve artsen binnen haar gelederen getolereerd en heeft 
meegewerkt aan de bevoordeling van alternatieve artsen, die destijds 
volgens de toenmalige staatssecretaris Van der Reijden in de huisarts
geneeskunde te weinig vestigingsmogelijkheden hadden. Zo kon men 
jarenlang in het verenigingsorgaan van de KNMG zelfs advertenties 
aantreffen, waarin gevraagd werd naar homeopathische of antroposo
fische huisartsen. Het blad plaatst ook nog steeds advertenties voor 
homeopathische kwakzalversproducten en voor cursussen op het ge
bied van de alternatieve geneeskunde. Elders heb ik de respons van 
de KNMG op de opkomst van de alternatieve geneeskunde uitgebreid 
beschreven.30 Principieel is die respons allerminst te noemen. 

Het vertrouwen in van oudsher met gezag beklede beroepsgroepen 
(zoals artsen, maar hetzelfde geldt voor rechters, politiemensen, ac
countants, burgemeesters enzovoort) is thans veel minder sterk dan 
25 jaar geleden. Alternatieve genezers benadrukken in hun propagan-
dastrijd dan ook dat de autoritaire reguliere geneeskunde over een 
'monopoliepositie' beschikt die natuurlijk onterecht is en daardoor 
een onaanvaardbare beperking van het aantal geneeswijzen tot gevolg 
heeft. Hoezeer het ook uit een oogpunt van democratie te betreuren 
is: een goed oordeel over de waarde van bepaalde geneeswijzen is 
slechts te geven door een daarin doorknede en goed opgeleide pro
fessie. Een kritische grondhouding van de burger jegens de privileges 
en de exclusieve oordeelsbevoegdheid die een samenleving aan pro
fessionele groepen heeft toegekend, is en blijft wenselijk. Het neemt 
niet weg dat het voor de gemiddelde Nederlander praktisch onmoge
lijk is om te oordelen over de kwaliteit van een bepaalde arts en het
zelfde geldt mutatis mutandis voor het oordelen over de waarde van 
geneeswijzen, of het nu gaat om operaties, geneesmiddelen, fysiothe
rapie of zogenaamde alternatieve geneeswijzen. Toch stelt de patiënt 
zich steeds meer op als consument en veel Nederlandse verloskundi
gen bijvoorbeeld, spreken tegenwoordig al over hun 'cliënt' of, nog 
erger, 'klantje'. Onder artsen treedt deze nieuwe gewoonte nog niet 
op, maar het is niet te ontkennen dat ook de Nederlandse patiënt 
voldoet aan het beeld dat Ganguly schetste in een debat over alterna
tieve geneeswijzen in de vs: 'I believe that part of the problem lies 
with people, who are increasingly becoming more individualistic and 
self-confident. They like to decide what is good for them from their 
own point of view, without necessarily the back-up of objective or 
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scientific measures. They do not seem to take the dictates of experts 
as authoritative and final but rather judge situations for themselves. 
A higher level of education and an abundance of available informa
tion may have given them a new sense of empowerment.'3' 

In de hierboven gepresenteerde factoren, die mijns inziens de aan
trekkingskrachtvan alternatieve geneeswijzen en kwakzalverij kunnen 
verklaren, is er een aantal te onderscheiden dat ook al vóór 1973 gold 
en waarmee dus de snelle expansie van de sector niet verklaard kan 
worden. Andere, nieuwere elementen moeten de exponentiële groei 
na 1973 verklaren. De eerste groep factoren die dus altijd al een rol 
speelden en zullen blijven spelen zijn de volgende: (1) de geneeskun
de kan niet alles oplossen; (2) de voorkeur voor 'natuurlijke' behan
delmethoden; (3) elke klacht maakt iemand tot patiënt; (4) de angst 
voor de soms ingrijpende reguliere therapieën en (5) onvoldoende 
kennis van wetenschap en biologie. 

De tweede groep factoren, die aan de groei van na 1973 kunnen 
hebben bijgedragen zijn: (1) de welvaartsstijging; (2) de te hoog ge
spannen verwachtingen van de geneeskunde; (3) een antisciëntistische 
en chemofobe instelling; (4) de burger is geëmancipeerd en maakt 
zelf uit wat goed voor hem is; (5) het cultuurrelativisme en postmo
dernisme; (6) noties uit de wetenschapsfilosofie en -sociologie als 
ondermijners van zekerheden; (7) het feit dat medische kennis en 
medische adviezen niet zo lapidair zijn; (8) ook universitair opgeleide 
artsen zijn alternatief bezig en (9) het religieuze karakter van sommi
ge alternatieve geneeswijzen. 

Voor een exactere analyse van het onderhavige probleem zijn 
methoden uit de sociale wetenschap natuurlijk onontbeerlijk en een 
medicus past hier bescheidenheid. Daarover kan geen misverstand 
bestaan. Aan een antwoord op de vraag of de populariteit van de al
ternatieve geneeskunde wellicht ook gedeeltelijk een modeverschijn
sel is, waag ik mij hier dan ook niet. 

SUGGESTIES VOOR T O E K O M S T I G ONDERZOEK 

Op een vijftal gebieden is toekomstig onderzoek aanbevelenswaardig. 
Meer systematisch onderzoek naar de schadelijkheid van kwakzalve

rij is wenselijk en wordt nu onder meer bemoeilijkt door de geheim-
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houding rond tuchtzaken, die overigens slechts het topje van de ijs
berg vormen. Zelfs nu de tuchtrechtspraak openbaar is, is het niet 
mogelijk verslagen van behandelde zaken te krijgen. Een gekwalifi
ceerd onderzoeker zou, indien hij toegang zou krijgen tot alle zaken, 
zeker interessante bevindingen kunnen doen. De sectie Gezondheids
recht van de Katholieke Universiteit Nijmegen publiceerde in de 
jaren negentig, met subsidie van de VVAA, een serie overzichten van 
tuchtrechtelijke uitspraken per beroepsgroep (psychiaters, anesthesis
ten, gynaecologen, huisartsen, et cetera). Een dergelijk overzicht van 
uitspraken over alternatieve artsen is dringend gewenst. 

Bij het verder in kaart brengen van de alternatieve geneeskunde in 
de periode 1973-2002 zou het nu nog ontoegankelijke archief van het 
IDAG (Informatie- en Documentatiecentrum Alternatieve Geneeswijzen) 
bestudeerd en beschreven moeten worden. Dit met veel subsidiegeld 
opgerichte en in stand gehouden instituut zou een fraai tijdsbeeld 
kunnen geven. Helaas wordt het archief nu met de ondergang be
dreigd... 

Ook wil ik hier de vrome wens uitspreken dat er bij de regelmatig 
uitgevoerde onderzoekingen naar alternatieve consumptie meer unifor
miteit wordt betracht. Hierdoor zou zowel op nationale als op inter
nationale schaal betere vergelijking van de alternatieve consumptie 
en de ontwikkeling ervan mogelijk worden. Met name internationale 
vergelijkingen zijn nu vrijwel onmogelijk. Wellicht zou het Neder
landse CBS dit op Europees niveau kunnen bevorderen. Dit type on
derzoek geeft nuttig inzicht in patronen van medisch consumeren, 
maar staat of valt bij scherpe definities ('Wat wordt er verstaan onder 
alternatief?') en bij het stellen van dezelfde vragen ('Bezoekt u nu een 
alternatieve genezer? Deed u dat nog in het afgelopen jaar, drie jaar, 
vijfjaar of ooit in uw leven?' enzovoort). De reguliere geneeskunde 
wordt internationaal steeds uniformer en gegevens over de alternatie
ve tegenhanger zouden op zijn minst internationaal vergelijkbaar 
moeten zijn. 

Verder zou het interessant zijn om eens een systematisch onder
zoek te doen naar de talrijke commissierapporten over alternatieve ge
neeswijzen die in de loop der tijd op verzoek van overheden zijn ge
schreven. Zowel in binnen- als buitenland zijn over dit onderwerp 
met grote regelmaat rapporten verschenen. Wat het buitenland be
treft, begint deze reeks met het uit 17 8 4 daterende Franse onderzoek 
naar Mesmers magnetische geneeswijze (het rapport-Franklin) en 
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eindigt, vooralsnog, met het in 2002 verschenen strategierapport van 
de WHO over traditional medicine, waarin ook de alternatieve genees
kunde is meegenomen. In Engeland verscheen in 2002 een rapport 
van de House of Lords over alternatieve geneeskunde en in de vs 
verscheen in 2002 een rapport van de White House Commission on 
Complementary and Alternative Medicine. Er zijn er echter nog veel 
meer verschenen. 

Ook in ons land verschenen rapporten over onder meer de resulta
ten van onbevoegde uitoefening der geneeskunde (1919), over aard-
stralen (1950 en 1952), over alternatieve geneeskunde (1980) en over 
wetenschappelijk onderzoek van alternatieve behandelwijzen (1993) 
Een hypothese die door middel van een meta-analyse getoetst zou 
kunnen worden, is dat het resultaat van dergelijke rapportages direct 
afhankelijk is van de samenstelling van de commissie. Bestaat een 
commissie uit reguliere medici/wetenschappers dan is de uitkomst 
voor de alternatieve geneeskunde negatief. Heeft de commissie een 
gemengde samenstelling, dus bestaat de commissie naast reguliere 
medici of wetenschappers bijvoorbeeld ook uit alternatieve genezers 
en juristen of politici, dan zijn de conclusies genuanceerd of voorna
melijk positief. 

Een ander interessant en nog onontgonnen onderzoeksgebied is 
het gebruik van alternatieve geneeswijzen onder mensen die ongewenst 
kinderloos zijn. Voorzover mij bekend, is daar nog nooit onderzoek 
naar gedaan, terwijl de prevalentie wel eens hoog zou kunnen zijn. 
Zo wordt in het ledenorgaan van Freya, de Nederlandse vereniging 
voor ongewenst kinderlozen, regelmatig over dit onderwerp geschre
ven en ook in de reclameblaadjes van de orthomoleculaire en homeo
pathische geneeskunde komt dit probleem vaak aan de orde. Het feit 
dat er relatief vaak sprake is van een onverklaarde onvruchtbaarheid 
(deze groep vormt ongeveer 20 procent van alle gevallen van on
vruchtbaarheid) maakt deze groep mensen vermoedelijk extra kwets
baar voor de 'uitleg' die alternatieve behandelaars bieden. 

8.2 Samenvatting 

In hoofdstuk 1 wordt het doel en de opzet van het boek beschreven. 
Beoogd werd het vinden van goede definities van de begrippen kwak
zalverij en alternatieve geneeskunde. Er zou worden onderzocht en 
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beschreven wat er aan de bloei van de alternatieve geneeskunde voor
afging. Daarna moest een antwoord gegeven worden op de vraag wat 
de kenmerken en motieven zijn van de gebruikers van alternatieve 
geneeswijzen, waarna de kwestie of de kennelijke groei van de sector 
objectief kon worden bevestigd, aan de orde kwam. Vervolgens stel
den wij ons de vraag hoe door tuchtrechtspraak en medisch-weten-
schappelijke verenigingen werd gereageerd op het feit dat ook artsen 
alternatieve geneeswijzen gingen toepassen. Een andere vraag die wij 
ons stelden was die naar de opbrengst, zin en wenselijkheid van we-
tenschappelijkonderzoek van alternatieve geneeswijzen. De epidemie 
van bekkeninstabiliteit vormde de aanleiding tot een literatuurstudie 
over de modeziekten, hier gedefinieerd als substraatloze aandoenin
gen met een epidemisch karakter. Naar de nosologische kenmerken 
van modeziekten werd literatuuronderzoek verricht en van de actuele 
modeziekten in Nederland zou een korte schets worden gegeven. 
Tevens werd de vraag gesteld of deze 'pseudo-diagnosen' wel ver
schillen van de pseudo-diagnosen die in de alternatieve geneeskunde 
worden gehanteerd. In het Addendum moest een zowel chronolo
gisch als systematisch overzicht van dertig jaar alternatieve genees
kunde worden gepresenteerd. 

In hoofdstuk 2 worden, na raadpleging van woordenboeken, ge
rechtelijke uitspraken, officiële rapporten en rekening houdend met 
de traditie binnen de Vereniging tegen de Kwakzalverij en met bui
tenlandse publicaties, sluitende definities gegeven van de begrippen 
'kwakzalverij' en 'alternatieve geneeskunde'. De conclusie luidt dat 
er per definitie weinig verschillen kunnen worden vastgesteld, maar 
dat de voorkeur voor de ene of de andere term wordt bepaald door 
de mening over de werkzaamheid van de geneeswijze. Om pragmati
sche redenen is in dit boek de term alternatieve geneeswijze gehand
haafd, hoewel strikt genomen de term 'behandelwijze' correcter is. 
Deze term werd echter te gekunsteld gevonden en hij wordt door het 
publiek ook nauwelijks gebruikt. Aan het slot van het hoofdstuk 
wordt een aantal gangbare synoniemen voor 'alternatieve geneeskun
de' besproken. 

In hoofdstuk 3 wordt in het kort de geschiedenis van de kwakzal
verij in Nederland tot 1973 beschreven en aansluitend de opbloei van 
de alternatieve geneeskunde van 1973 tot en met 2002. Deze ge
schiedschrijving werd bemoeilijkt door het feit dat de geschiedenis 
van de geneeskunde vooral is gewijd aan de prestaties van belangrijke 

265 



personen uit de reguliere geneeskunst en de al of niet vermeende we
tenschappelijke vooruitgang die parallel optrad. Over kwakzalvers is 
helaas veel minder bekend en bewaard gebleven. De moderne stro
ming in de medische geschiedschrijving, onder anderen geïnstigeerd 
door de Brit Roy Porter, beschrijft medici en kwakzalvers als concur
renten op de 'medische markt' en beseft dat de beide categorieën 
vaak dooreenliepen en elkaar ook op het gebied van werkzame me
thoden weinig ontliepen. Halverwege de negentiende eeuw, toen de 
medische wetenschap ook in therapeutisch opzicht vooruitgang ging 
boeken, werd dit uiteraard anders. Vastgesteld wordt dat er medio 
jaren zeventig van de twintigste eeuw een transitie plaatsvond van 
kwakzalverij c.q. onbevoegde uitoefening der geneeskunde naar een 
veel zelfbewuster en opener praktijkvoering, die zich ging betitelen 
als alternatieve geneeskunde. 

Hoofdstuk 4 gaat over de aanbieders en gebruikers van alternatieve 
geneeswijzen. Het geeft motieven en kenmerken van gebruikers en 
biedt een getalsmatig overzicht van de alternatieve geneeskunde in 
ons land. Onderzocht is of er bij de algemeen gepercipieerde groei 
van de alternatieve sector wellicht sprake is van overschatting van het 
fenomeen. Ook in vroeger eeuwen meenden immers velen dat de 
kwakzalverij alsmaar 'oprukte'.Van overschatting blijkt echter geen 
sprake te zijn, hoewel er over de omvang van de kwakzalverij in vroe
ger tijden wel onzekerheid blijft bestaan. Het aantal artsen dat een 
alternatieve geneeswijze toepast steeg tussen 1975 en 1993 sterk (van 
rond de 100 naar 1150) om daarna licht te gaan dalen. Momenteel is 
2 procent van alle artsen in Nederland lid van een beroepsvereniging 
voor alternatieve geneeswijzen. Van de medisch specialisten is onge
veer 0,26 procent (ook) alternatief actief. Het percentage huisartsen 
dat een alternatieve geneeswijze toepast, bedroeg in 1975 1-2 pro
cent, steeg vervolgens drastisch tot 9,4 procent in 1993, om daarna 
gestaag te gaan afnemen tot 4,7 procent in 2002. Het aantal Neder
landers dat een alternatieve genezer bezocht, steeg van 1 procent in 
1968 naar 6 procent in 1989, om daarna vrijwel constant te blijven. 
Het aantal consulten wordt geschat op 7,5 miljoen per jaar. Het sinds 
1993 teruglopende aandeel van artsen in de alternatieve geneeskunde 
wordt kennelijk vooralsnog gecompenseerd door de niet-artsen. 

De totale uitgaven aan alternatieve hulpverlening kunnen worden 
geschat op 700 a 900 miljoen euro per jaar, waarvan twee derde 
wordt besteed aan de consulten en één derde aan de alternatieve me-
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dicatie. De uitgaven aan alternatieve hulp belopen daarmee 2,4 pro
cent van de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Ook wordt gewezen 
op de problemen bij het maken van internationale vergelijking van de 
prevalentie van het gebruikvan alternatieve geneeswijzen. Gebruikers 
van alternatieve geneeswijzen hebben de volgende kenmerken: ze 
hebben vaker een chronische aandoening, zijn boven de dertig, heb
ben een hoger opleidingsniveau, hebben een sterkere preoccupatie 
met de eigen gezondheid en zijn vaker vrouwen dan mannen. 

In hoofdstuk 5 volgt een beschouwing over het medisch tuchtrecht 
als representant van de medische professie. Vastgesteld moet worden 
dat alternatieve artsen niet anders beoordeeld worden dan andere 
artsen die fouten maken. De alternatieve opvattingen, die vaak oor
zaak zijn van de problemen en die ook tot recidiveren (moeten) lei
den, blijven in de tuchtrechtspraak buiten beschouwing. De Inspectie 
voor de Gezondheidszorg, die de mogelijkheid heeft slechte genees
kunde aan de tuchtrechter voor te leggen, is op dit punt ook (te) wei
nig actief geweest, maar dit zou, zoals in paragraaf 5.4 wordt vastge
steld, in de nabije toekomst kunnen gaan veranderen. 

Ook is gekeken naar de wijze waarop de beroepsgroep zelf, bij
voorbeeld in de figuur van de erkende medisch-wetenschappelijke 
verenigingen, omgaat met alternatieve collega's in eigen kring. Na 
aanschrijving van de verenigingen van internisten, klinisch-chemici 
en neurologen luidt de conclusie dat disfunctionerende leden die 
duidelijk lijken te handelen in strijd met de kwaliteitsdoelstellingen 
van de medisch-wetenschappelijke verenigingen in die kringen wei
nig te vrezen hebben: ze worden bijvoorbeeld nooit geroyeerd. Medi
sche beroepsverenigingen en medisch tuchtrecht reageerden dus niet 
effectief op deze ontwikkelingen. De ontwikkelingen leidden tot een 
heropleving van de Vereniging tegen de Kwakzalverij vanaf 1980. 

In hoofdstuk 6 wordt de vraag gesteld of wetenschappelijk onder
zoek van alternatieve geneeswijzen geïndiceerd is of juist alleen voor 
verwarring zorgt. De argumenten van prominente voorstanders van 
dit soort onderzoek in Nederland (Muntendam 1980, Knipschild 
1993, Gezondheidsraad Alternatieve Behandelwijzen en Wetenschap
pelijk Onderzoek 1994 en alle politieke partijen) worden besproken 
en recente methodologische bezwaren tegen dit type onderzoek, be
rustend op de zogeheten bayesiaanse benadering, worden uiteenge
zet. De conclusie luidt dat dit onderzoek ongewenst is omdat de 
grondslagen en vooronderstellingen van de alternatieve geneeswijzen 
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veelal zo absurd zijn en niet te rijmen met reguliere medische kennis, 
dat zelfs positief uitvallende onderzoeksresultaten onvoldoende over
tuigingskracht hebben. Wetenschappelijk onderzoek is alleen - zowel 
vanuit ethisch oogpunt als vanuit kosten-batenoverwegingen - ver
antwoord en zinvol als er a priori twijfel over de uitkomst bestaat. 

Paragraaf 6.4 biedt een overzicht van de gepubliceerde gegevens 
over alternatieve behandelwijzen bij de behandeling van onvrucht
baarheid. Er zijn slechts enkele studies met positieve uitkomsten ge
vonden, waartegen de eerder genoemde bezwaren zijn in te brengen: 
een positieve uitkomst verandert niets aan een bestaande overtuiging 
c.q. opvatting als de a priori plausibiliteit zeer laag is. 

Paragraaf 6.5 bevat een overzicht van het in ons land verrichte we
tenschappelijk onderzoek op het gebied van alternatieve geneeskun
de. Wat het effectiviteitsonderzoek betreft, dat tussen 1980 en 1996 
veelal werd gesubsidieerd door de overheid, luidt de conclusie dat van 
de belangrijkste alternatieve geneeswijzen de werkzaamheid niet kan 
worden vastgesteld, althans niet op een wijze die de toets der kritiek 
kan doorstaan. In paragraaf 6.6 wordt de bijzondere positie van me
thodologisch vlekkeloos onderzoek waarin een absurde claim wordt 
bevestigd, bediscussieerd. Met enige regelmaat accepteren goede 
medische tijdschriften publicaties over alternatieve geneeswijzen, 
waarin absurde claims worden 'bewezen'. De intellectuele verant
woordelijkheid van de tijdschriftredacties ter zake wordt besproken. 

In hoofdstuk 7 werd aandacht geschonken aan 'modeziekten' zoals 
die zich periodiek binnen de reguliere geneeskunde voordoen en daar 
ook een zekere erkenning krijgen (7.2). De epidemieën die de verlos
kunde in de jaren tachtig (postnatale depressie) en negentig (bekken
instabiliteit) teisterden, vormden de aanleiding om naar verklaringen 
te zoeken voor dit type substraatloze aandoeningen, die soms een 
hoge incidentie kunnen bereiken. Aan de hand van oriënterend lite
ratuuronderzoek en eigen ervaringen wordt getracht een beeld te 
scheppen van de nosologie van modeziekten. De literatuur erover 
blijkt verhelderend, maar is weinig bekend onder praktiserend artsen. 
In deze paragraaf wordt verslag gedaan van een literatuurstudie naar 
de pathogenese en aard van de modeziekten (de 'nosologie') en wordt 
een overzicht gepresenteerd van een twaalftal actuele Nederlandse 
modeziekten. De voornaamste kenmerken van modeziekten zijn: (1) 
een anatomisch substraat ontbreekt geheel of staat niet in verhouding 
tot de gepresenteerde klachten; (2) de klachten zijn meestal vererge-
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ringen van alledaagse banale klachten als pijn, vergeetachtigheid, 
moeheid, geheugenproblemen, zwakte en duizeligheid die 'geamplifi-
ceerd' worden door de overtuiging een ernstige ziekte onder de leden 
te hebben; (3) er zijn vrijwel altijd medici die beweren dat er een or
ganische basis bestaat, die binnenkort gevonden zal worden; (4) er 
zijn actieve patiëntenverenigingen; (5) er zijn problemen met verze
keraars en keuringsartsen; (6) de verspreiding van de ziekte in de tijd 
en geografisch kan niet biologisch worden verklaard; (7) er is geen 
reguliere behandeling mogelijk; en (8) zij hebben een epidemisch 
karakter: ze komen en verdwijnen weer. Enkele aanbevelingen voor 
preventie worden besproken. Wellicht dat meer kennis bij artsen over 
de nosologie van deze ziekten en het stereotiepe patroon ervan ver
spreiding van dergelijke epidemieën zou kunnen tegengaan. 

In paragraaf 7.3 wordt speciale aandacht besteed aan de zogeheten 
bekkeninstabiliteit, een kwaal die in ons land in de jaren negentig van 
de vorige eeuw epidemische vormen aannam. Ik onderzoek hier of 
mijn stelling uit 1999/2000, dat het hier een typische modeziekte 
betrof aan de hand van het wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak 
en behandeling alsmede van de omvang van de epidemie, gefalsifieerd 
kan worden. Dat blijkt niet het geval: de incidentie van bekkeninsta
biliteit is recent afgenomen en de wetenschappelijke inspanningen 
van sympathiserende arts-onderzoekers op dit terrein hebben weinig 
opgeleverd. 

In paragraaf 7.4 wordt beschreven in hoeverre deze modeziekten 
afwijken dan wel overeenkomen met de door kwakzalvers gestelde 
(pseudo-)diagnosen. De conclusie luidt dat beide categorieën pseudo-
diagnosen zijn. Er zijn weliswaar verschillen, vooral in de theoreti
sche fundering van de etiketteringen (die bij modeziekten vaak com
patibel en congruent is aan de reguliere terminologie in tegenstelling 
tot de meeste alternatieve diagnosen), maar beide vormen van naam
geving zijn schadelijk voor de patiënt. 

Ten slotte volgde in hoofdstuk 8 een algemene discussie. Daarin 
worden allereerst de antwoorden op de in het inleidende hoofdstuk 
geformuleerde vragen, die in de hoofdstukken 2 tot en met 7 zijn 
behandeld, kort samengevat. 

Voor een (speculatieve) verklaring van de aanzienlijke groei van de 
alternatieve geneeskunde tussen 1973 en 2002 worden de volgende 
factoren aangedragen: de toegenomen autonomie van de patiënt, het 
afgenomen gezag van de medicus, de toegenomen welvaart, het on-
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vermogen om zich neer te leggen bij onbehandelbare aandoeningen 
en antiwetenschappelijke tendensen. 

Suggesties voor de toekomst betreffen het meer systematisch in 
kaart brengen van de schadelijkheid van de alternatieve geneeskunde, 
van de wenselijkheid het archief van het IDAG te redden en te bestu
deren, de noodzaak om bij consumentenonderzoek meer standaardi
satie in te voeren en de aanbeveling om een meta-analyse van over
heidsrapporten op het gebied van de alternatieve geneeskunde uit te 
voeren. Ook lijkt het wenselijk de incidentie van gebruik van alterna
tieve geneeswijzen onder patiënten met een vruchtbaarheidsstoornis 
te onderzoeken. 

In een Addendum, de Kroniek, wordt de opkomst van de alterna
tieve geneeskunde c.q. hedendaagse kwakzalverij in ons land, zoals 
die zich vanaf ongeveer 1973 voordeed beschreven. De zes 'hoofd
stromingen' (acupunctuur, manuele geneeskunde, antroposofische 
geneeskunde, homeopathie, natuurgeneeskunde en paranormale ge
neeswijze), de wetenschappelijke publicaties van eigen bodem en de 
maatschappelijke aspecten worden chronologisch beschreven en later 
nog eens apart samengevat. 

8.3 Summary 

In chapter 1 the aim and outline of the thesis is described. We in
tended to find good definitions of the terms quackery and alternative 
medicine. Then a description of the developments and practices pre
ceding the rise of alternative medicine was to be given. Apart from 
that an answer was to be found on the question of the motives and 
characteristics of the users of alternative medicine and we examined 
if the perceived rise in alternative consumption could be substanti
ated with objective quantitative data. Subsequently a review and anal
ysis of the medical disciplinary jurisdiction ('tuchtrecht') in its policy 
towards alternative doctors accused of malpractice was to be given. 
Attention also went to the way in which the regular medical profes
sional associations deal with members who practice unproven alter
native treatments. A following question we tried to address was that 
of the outcome, the sense and the desirability of scientific research 
into the efficacy of alternative medicine. The epidemic of obstetric 
pelvic instability in the Netherlands prompted a search in the litera-

270 



ture of what can be found on the nosology of fashionable diseases, 
defined as illnesses without a demonstrable somatic substrate and 
with an epidemic character. We aimed to give a short outline of topi
cal fashionable diseases in the Netherlands. We also wanted to con
sider die question if there is much difference between the pseudo-
diagnoses of a fashionable disease and die pseudo-diagnoses as used 
by alternative practitioners. Eventually in the Addendum a chrono
logical as well as systematic review of thirty years of alternative medi
cine in the Netherlands was to be given. 

In chapter 2 attempts are made to formulate definitions of 'quack
ery' and 'alternative medicine', by using dictionaries, legal judgments, 
official reports, and taking into account the traditions witbin the 
Union against Quackery and foreign publications on this matter. The 
main conclusion is that there is not much difference between the two 
categories and the preference for using either one of these terms de
pends on one's opinion about the effectiveness of the treatment con
cerned. For practical reasons, the author chose to use the term 'alter
native medicine' instead of 'alternative treatments', although stricdy 
speaking the latter term is more correct, because die medical value 
of alternative medicine still has to be proved. However, the term 
'alternative treatments' is hardly used by the general public. At the 
end of this chapter a number of popular synonyms for 'alternative 
medicine' are discussed. 

Chapter 3 presents a short history of quackery in the Netherlands 
until 1973 and the rise of alternative medicine from 1973 until 2003. 
Historiography of quackery is hampered by the fact that the written 
history of medicine is mainly devoted to the great names of regular, 
orthodox medicine and die concomitant scientific progress. Unfortu
nately, much less has been written and preserved about quacks. The 
modern trend in medical historiography, as promoted by the Eng
lishman Roy Porter, describes doctors and quacks as rivals on the 
'medical marketplace' and emphasizes that both categories frequently 
mingled or overlapped and that tbeir treatments hardly differed in 
efficacy. Obviously, this changed from the middle of the nineteenth 
century, when regular medicine made serious therapeutic progress. 
Further, it is concluded that in the middle of the seventies of the 
twentieth century a transition took place from quackery and/or un
qualified practice of medicine to a much more open and self-confi
dent way of practicing, which called itself alternative medicine. 

271 



Chapter 4 deals with the practitioners and users of alternative 
medicine. It presents the motives and characteristics of the users and 
provides a statistical review on the rise of alternative medicine in the 
Netherlands.The question is examined whether the generally experi
enced rise of alternative medicine is a real phenomenon or whether 
it is a matter of overestimation. In former ages too, people have al
ways complained about the ever-increasing extent of quackery. Al
though the actual extent of quackery in the past remains uncertain, 
the increase since 1973 is indisputable. The number of doctors 
practicing alternative medicine strongly increased between 1975 and 
1993 (from about 100 to 1150) and has since been slightly declining. 
At present, 2 percent of all doctors in the Netherlands are members 
of a professional body of alternative medicine. Amongst medical spe
cialists, this percentage is no more than 0.26 percent. The percentage 
of general practitioners offering alternative medicine was 1 to 2 per
cent in 1975.This figure drastically increased to 9.4 percent in 1993 
and has declined since then to 4.7 percent in 2002.The percentage 
of Dutch people consulting alternative practitioners increased from 
1 percent of the total population in 1968 to 6 percent in 1989, and 
has remained unchanged since then. The number of consultations is 
estimated at 7.5 million per year. The decreasing participation of 
doctors in alternative medicine since 1993 is apparently for the time 
being compensated by increased activity of non-doctors. 

The total amount of money involved is estimated at 700 to 900 
million euros per annum, two thirds of which spent on consultations 
and one third spent on medications. The expenditure on alternative 
medicine accounts for 2.4 percent of the total cost of health care in 
the Netherlands. Users of alternative medicine more often have a 
chronic condition, are older than thirty, have a higher level of educa
tion, have a stronger preoccupation with health matters, and are 
mostly females. 

Chapter 5 provides a review of the medical disciplinary jurisdiction 
('tuchtrecht') in its policy towards alternative doctors accused of mal
practice. Alternative doctors turned out to be judged similarly to 
other doctors who make medical mistakes. The alternative concep
tions, which are often the cause of the problems and which are also 
instrumental in the observed recidivism, are not taken into consider
ation. The Dutch Health Care Inspectorate, which is entitled to pres
ent cases of malpractice to disciplinary judges, has not been very 
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active in this respect. However, this could very well change in the 
near future, considering the most recent case as described in section 

5-4-
Attention is also given to the way in which the regular medical 

professional associations deal with members who practice unproven 
alternative treatments. Letters were sent tot the Dutch associations 
for physicians, neurologists and clinical chemists, describing the 
aberrant practice of some of their members. Although quality en
hancement is one of their main goals, none of the three organizations 
took disciplinary action against these members. So medical profes
sional associations and medical disciplinary jurisdiction did not react 
effectively to these developments. This resulted in the revival of the 
Dutch Union against Quackery since 1980. 

Chapter 6 addresses the question whether scientific research into 
alternative medicine should be encouraged or whether it is merely 
confusing. The arguments of prominent advocates of this type of 
research in the Netherlands are discussed, and methodological objec
tions against this type of research, based on Bayesian considerations, 
are explained. It was concluded that scientific research into alterna
tive medicine is undesirable because as a rule the foundations and 
hypotheses of alternative medicine are so absurd and irreconcilable 
with established medical knowledge that even positive outcomes will 
lack sufficient power to convince regular doctors. Scientific research 
can only be justified - both ethically and from a cost-benefit point of 
view - when there is an a priori doubt about the outcome. 

Section 6.4 provides a review of published data concerning alter
native treatments in reproductive medicine. Only a few trials were 
found with positive outcomes, but considering the absurd underlying 
theories, the clinical value of these trials is doubtful. 

In section 6.5, the results of Dutch scientific research into the effi
cacy of alternative medicine are assessed. For this type of research 
the Dutch government reserved special subsidies between 1980 and 
1996. However, the efficacy of the most prevalent forms of alterna
tive medicine could not be proved, at least not in a methodologically 
acceptable way. The only possible exception is manual therapy, which 
in a few studies showed some efficacy. In this context, 'manual thera
pies' do not include chiropractic or so-called 'orthomanual therapy', 
because their efficacy has definitely not been demonstrated yet. 

In section 6.6 the special position of methodologically impeccable 
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trials in which absurd claims are 'proven' is discussed. Periodically, 
respectable medical journals accept and publish papers in which ab
surd claims are proven in a methodologically impeccable manner. 
The intellectual responsibility of the editors of these journals is dis
cussed. 

Chapter 7 is devoted to 'fashionable diseases', which periodically 
come up in regular medicine and which gain a certain amount of 
'recognition' in these circles (7.2). The epidemics of 'postnatal de
pressions' in the eighties and the so-called 'pelvic instability' in the 
nineties, induced us to search for explanations for this type of 'dis
eases without anatomical substrate', which can sometimes achieve a 
high incidence. By means of a literature search and through reflec
tion on personal experience in the obstetric practice, the causes of 
these epidemics were examined. The literature on this subject is quite 
illuminating, but is not well-known amongst practicing doctors. 

This section reports on a review of the literature on the pathogen
esis and nature of fashionable diseases (their 'nosology'). In addition 
a brief overview is presented of twelve topical fashionable diseases in 
the Netherlands.The main characteristics of fashionable diseases are: 
(1) there is no anatomical substrate or only a very minor one, which 
bears no relation to the severity of the complaints; (2) the complaints 
are usually aggravations of everyday trivial complaints such as pain, 
forgetfulness, fatigue, memory problems, weakness and dizziness, 
which are amplified by the patient's idea of suffering of some serious 
illness; (3) there are always some doctors who are convinced that an 
organic base of the new disease will soon be found; (4) there are 
active patient organizations; (5) the patients frequently have problems 
with insurance companies and medical examiners; (6) the spread of 
the disease over time and/or geographically cannot be explained in 
biological terms; (7) no regular therapy is possible; (8) the patients 
always enjoy some secondary gains and (9) the diseases are epidemic: 
they just come and go. 

Furthermore, recommendations for prevention are discussed: 
more awareness and knowledge amongst doctors of the rather stereo
type nosology of these diseases could prevent, at least partially, the 
spread of these epidemics. 

Special attention is given to so-called 'pelvic instability', which was 
epidemic in the Netherlands and in Scandinavia in the nineties. The 
author's view, as expressed in 1999/2000, that this is a typical exam-
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pie of a fashionable disease, is supported by scientific research into 
die somatic base of the disease. The analysis of die results of diis 
research, which was undertaken by three sympathizing Dutch phy
sicians, showed that the somatic base of pelvic instability remains 
elusive (section 7.3). At present, the incidence of pelvic instability is 
declining, which also fits well with the idea that it is a fashionable 
disease indeed. 

Section 7.4 addresses die possible differences and similarities be
tween die 'accepted' fashionable diseases and die (pseudo-)diagnoses 
of many quacks. It was concluded mat bodi categories are pseudo-
diagnoses. Of course, there are differences, especially widi regard to 
die dieoretical foundations of how diese diseases are labeled (die 
labeling of fashionable diseases is usually compatible with regular 
knowledge, contrary to the alternative diagnoses) but bodi types of 
labeling are deleterious to the patient. 

Finally, chapter 8 provides a general discussion of die findings. It 
starts widi the discussion of die answers to the questions as formu
lated in the first chapter of die diesis, which are summarized in die 
above mentioned chapters 2 dirough 7. 

Explanations for die considerable increase of die popularity of 
alternative medicine are suggested: the patients' increased autonomy, 
die doctors' decreasing audiority, die affluent society in which many 
people can afford to spend money on an uncertain adventure, die 
inability of patients to accept the fact that some conditions are incur
able, and antiscientific sentiments. 

Suggestions for die future include a more systematic registration 
of die harmfulness of alternative medicine, die need to rescue and 
preserve die archives of the IDAG (Dutch information and documen
tation center for alternative medicine) and, finally, die recommenda
tion to introduce (international) standardization in studies on the 
prevalence of the use of alternative medicine. It would also be inter
esting to study die numerous reports on alternative medicine tiiat 
have been written since the eighteenth century, mostly on the initia
tive of governments. Another interesting object of study would be 
die prevalence of use of alternative treatments among people widi 
fertility problems. 

In die Addendum an extensive history of the rise of alternative medi
cine and/or modern quackery in the Netherlands is presented, cover-
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ing the period 1973-2002.The six main alternative 'disciplines' (acu
puncture, manual therapies, anthroposophical medicine, homoeo
pathy, naturopathy and paranormal therapies) are described per disci
pline. Furthermore, an overview of Dutch publications on scientific 
research into the efficacy of alternative medicine is presented, and 
the impact of social factors is described. The material is presented 
both chronologically and per category. 

276 


