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i Inleiding 

Men kan de tnegafoon de inhoud der berichten niet verwijten. 
GUY POLSPOEL 

Omdat er in dit boek tot nog toe steeds min of meer in abstracto over 'de 
alternatieve geneeskunde' werd gesproken, is de nu volgende kroniek onmis
baar om de lezers - en zeker hun die die periode misschien niet bewust heb
ben meegemaakt - een helder idee te geven om wat voor geneeswijzen het 
in de praktijk eigenlijk draait. Schopenhauers bewering over de filosofie: 'een 
filosofie waarin men tussen de regels niet de tranen, het huilen en tanden-
klapperen en het verschrikkelijke spektakel van het elkaar vermoorden hoort, 
is geen filosofie', gaat zeker ook op voor de geneeskunde. Zoals er in de re
guliere geneeskunde een aanzienlijke afstand bestaat tussen enerzijds het 
vakgebied zoals dat zijn neerslag vindt in bezonken publicaties, richtlijnen en 
wetenschappelijke discussies en anderzijds de dagelijkse praktijk van de ge
zondheidszorg, zo kent natuurlijk ook de alternatieve geneeskunde een kloof 
tussen de praktijk van alledag en de uitspraken van theoretici en/of vertegen
woordigers van die geneeskunde. Het bestaan van deze kloof zal zeker duide
lijk worden in de kroniek, waarin naast de bespreking van 'nette' publicaties 
ook het 'verschrikkelijk spektakel' van de alledaagse alternatieve praktijken 
wordt beschreven. Daarnaast kan het in dit addendum bijeengebrachte mate
riaal als literatuurbron dienen voor toekomstige onderzoekers of andere ge-
interesseerden. 

Deze meer recente geschiedenis van de hedendaagse kwakzalverij en alter
natieve geneeskunde in ons land is nog niet geschreven. In zijn boek Medici 
contra kwakzalvers (1991) geeft de socioloog Van Vegchel' vooral een ge
schiedschrijving van de strijd tegen de niet-orthodoxe geneeswijzen in de 
negentiende en twintigste eeuw. Men vindt in zijn boek weinig over de peri
ode na 1973. In het literaire werk van Voskuil worden zijdelings enkele he
dendaagse kwakzalverijen vermeld.2 Het proefschrift van Bakker3 beschrijft 
de voornaamste vormen van kwakzalverij rond 1968, maar is in feite een 
momentopname en bevat geen echte geschiedschrijving. In een boek van 
mijn eigen hand werden capita selecta beschreven uit de hedendaagse kwak
zalverij, terwijl meer systematisch de respons van overheid en beroepsgroep 
op de opkomst van de alternatieve geneeskunde werd geschetst.4 Ook is er, 
eveneens van mijn hand, een beschrijving van twintig 'notoire genezers' uit 
de twintigste eeuw beschikbaar.5 
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Dit addendum geeft een overzicht van dertig jaar kwakzalverij en alterna
tieve geneeskunde. Daarbij moet direct gesteld worden dat dit overzicht niet 
volledig is en niet kan zijn, gezien de enorme omvang van die sector. De 
keuze welke gebeurtenissen wel en welke niet op te nemen, is afhankelijk 
geweest van diverse overwegingen. Soms heeft een bepaald feit een grote 
invloed gehad over een langere tijd of in een groot deel van ons land, soms 
zullen ook 'kleine' of slechts van lokaal belang zijnde zaken worden gemeld, 
als zij bijvoorbeeld veel inzicht geven in opvattingen of modes uit die tijd. 
Ook krijgen 'officiële' uitspraken of stellingnamen relatief veel aandacht, 
zoals die afkomstig van rechtspraak, politiek en de Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Veel aandacht 
is ook besteed aan uit Nederland afkomstige wetenschappelijke publicaties 
op alternatief-geneeskundig gebied. Deze laatste zijn reeds van commentaar 
voorzien in paragraaf 6.5 maar worden hier in een historische context ge
plaatst. 

BRONNEN 

Natuurlijk is er de onvermijdelijke afhankelijkheid van de geraadpleegde en 
beschikbare bronnen. In dit geval waren dat naast het verenigingsorgaan van 
de Vereniging tegen de Kwakzalverij (tot 1976 Maandblad tegen de Kwakzalve
rij en na 1980 Actieblad tegen de Kwakzalverij geheten) en haar archief, vooral 
Medisch Contact, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), Skepter 
(vanaf de oprichting in 1988 het periodiek van de stichting Skepsis) en het 
alternatieve blad Care (1990-1997). Het omvangrijke archief van voorheen 
het IDAG (Informatie- en Documentatiecentrum Alternatieve Geneeswijzen) 
is thans niet toegankelijk en moet door toekomstige geschiedschrijvers nog 
eens in kaart worden gebracht. Proefschriften over alternatieve geneeswijzen 
zijn uiteraard bekend en komen aan de orde, terwijl naar publicaties in peer-
reviewed tijdschriften is gezocht met behulp van PubMed. 

De periode die direct voorafging aan 1973 werd - wij zagen het reeds in de 
hoofdstukken 3 en 4 - gekenmerkt door de toenemende organisatie en 
emancipatie van de magnetiseurs. Eind jaren zestig verscheen het rapport van 
de ambtelijke werkgroep-Muntendam, die concludeerde dat het onmogelijk 
is om betrouwbare en onbetrouwbare paranormale genezers van elkaar te 
onderscheiden. Sinds 1966 gingen meerdere ambtelijke commissies studeren 
op mogelijkheden om de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst (de wet 
van Thorbecke) te moderniseren. De eerste van die serie, de commissie-Pe
ters, kwam tot de slotsom dat niet-medici geen erkende bevoegdheid moch
ten krijgen. Later volgde de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening 
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(commissie-De Vreeze), die in 1973 adviseerde wel een bepaalde ruimte te 
creëren voor paranormale genezers. Het eerder genoemde proefschrift van 
Bakker, Kwakzalverij en onbevoegde uitoefening der geneeskunst (1969) gaat vrij
wel exclusief over kwakzalverij in engere zin, namelijk beoefend door onbe
voegden (magnetiseurs, kruidendokters en gebedsgenezers).3 Artsen worden 
er nauwelijks in behandeld, met uitzondering van de homeopathisch artsen 
die als pleitbezorgers worden betiteld, maar niet als kwakzalvers. Bakker 
schat het aantal onbevoegden op 500 a 1000. Daarvan zijn er 350 georgani
seerd in de Nederlandse Werkgroep van Paranormaal Begaafden (NWP). 
Honderdduizend mensen per jaar, dat wil zeggen 1 procent van de bevolking, 
bezochten in de door hem beschreven periode een onbevoegde genezer. 
Gemiddeld bracht men per probleem 25 keer een bezoek. 

Van grote invloed was het bezoek van Nixon aan China in 1971, omdat 
dit de triomftocht van de acupunctuur in het Westen inluidde. De VPRO-
televisie vertoonde in november 1971 een film uit China van een longope
ratie onder uitsluitend acupunctuurverdoving. Samen met de toenemende 
belangstelling voor oosterse wijsheden en cultuur, vormde deze Chinese 
propaganda6 een krachtige impuls voor het opkomend cultuurrelativisme, dat 
ook de autoriteit van de westerse geneeskunde zou verzwakken. 

Het jaar 1973 is als vertrekpunt gekozen omdat in dat jaar het omslagpunt 
ligt van een nog vooral defensief ingestelde 'onbevoegde uitoefening der 
geneeskunde' naar een zelfbewuste en emanciperende 'alternatieve genees
kunde'. Het bezoek van prins Bernhard aan een Londense acupuncturist in 
1971 is door de antroposofisch arts Verbrugh wel eens badinerend het start
punt van de alternatieve geneeskunde genoemd. De term 'alternatief was 
toen nog voorbehouden aan de subcultuur uit die tijd, die zich, marihuana 
rokend, tegen het 'establishment' richtte en die een connotatie had van mild 
anarchisme en kabouterbeweging. In het Maandblad tegen de Kwakzalverij valt 
de term 'alternatieve geneeskunde' voor het eerst in 1974, terwijl Aart Gisolf 
de term 'regulier' in 1975 verbond aan de gewone geneeskunde, die eerder 
geen adjectief nodig had. Bovendien was 1973 ook het jaar waarin de herzie
ning van de beroepenwetgeving een aanvang nam. Deze zou in belangrijke 
mate gebaseerd gaan worden op de aanbevelingen van de commissie-De 
Vreeze (1973). 

STRUCTUUR EN OPBOUW VAN DE KRONIEK 

De indeling van dit hoofdstuk is chronologisch. Elk jaar is ingedeeld in acht 
categorieën, die de overzichtelijkheid en de bruikbaarheid als naslagwerk 
ervan moeten vergroten. Bij deze indeling in categorieën heb ik mij gecon-
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formeerd aan de indeling van de commissie-Muntendam, die zes hoofdstro
mingen noemde, waaraan de categorieën 'maatschappelijke ontwikkelingen' 
en 'wetenschappelijke ontwikkelingen' zijn toegevoegd. Hoewel de gemaakte 
keuzen soms voor discussie vatbaar zijn, hebben wij een aantal verwante be
handelwijzen als volgt ondergebracht in de zes hoofdstromingen. 

1 Acupunctuur: omvat tevens elektro-acupunctuur volgens Voll, acupress-
suur en auriculogeneeskunde. 

il Natuurgeneeswijzen: omvat tevens iriscopie, astrologische geneeskunde 
en orthomoleculaire geneeskunde, met haar nadruk op voeding en vita
mines. De hieraan nauw verwante 'niet-toxische tumortherapie' van 
onder anderen Moerman en Houtsmuller wordt hierin ook meegeno
men. Ook de biologische tandheelkunde is natuurgeneeskundig van 
aard. 

in Paranormale geneeskunde en geest-lichaamgeneeswijzen: betreft voorname
lijk magnetiseren, inclusief de hedendaagse varianten hiervan, zoals de 
reikitechniek en de therapeutic touch. Verder valt hieronder het wichel-
roedelopen in verband met het geloof in aardstralen. Ook hier vermeld 
worden de vooral uit Amerika overgewaaide geest-lichaamgeneeswijzen 
('mind-body'), die een gewichtige rol toekennen aan psychische facto
ren bij bijvoorbeeld kanker en vele andere ziekten en die langs die weg 
ook trachten de ziekte te beïnvloeden. Veel van deze geest-lichaamge
neeswijzen zijn populair binnen het new-agedenken, maar Nederland 
kent zijn eigen 'haptonomie'. Ook de gebedsgenezing valt onder dit 
hoofdstuk. 

iv Homeopathie: deze term heeft betrekking op de door Hahnemann in 
1796 ontwikkelde geneesmiddelenleer gebaseerd op het similiaprincipe 
en schokschuddend bereide, sterk verdunde geneesmiddelen. 

v Antroposofische geneeskunde: is ook redelijk omschreven, hoewel er ook 
genezers zijn die zich op Steiner beroepen, maar binnen de antroposofi
sche geneeskunde niet erkend worden: men denke aan de 'iatrosofie'. 

vi Manuele geneeswijzen: omvatten alle manipulaties aan het bewegingsap
paraat en stammen af van osteopathie en chiropraxie, alsmede van het 
autochtone 'kraken'. Een alleen in Nederland bekende variant is de 
'orthomanuele geneeskunde' volgens Sickesz, die ook onder dit hoofd
stuk aan bod zal komen. 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen: dit zijn vooral die zaken, die afkomstig 
zijn van overheid, verzekeraars, beroepsverenigingen, rechtszaken, enz. 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen: in de kroniek zal ook aandacht worden 
besteed aan de wetenschappelijke publicaties van Nederlandse alterna
tieve genezers en andere onderzoekers op dit terrein. Het in 1990 ver
schenen rapport-Van Eist wordt uitgebreid besproken. Hierin werd het 
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door de AWBZ gesubsidieerde onderzoek uit de periode 1986-1990, 
uitgevoerd in opdracht van de regering, beoordeeld. Na de aanbeveling 
van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen om meer wetenschappe
lijk onderzoek naar alternatieve behandelwijzen te doen, besloot de 
regering om vanaf 1986 via de AWBZ (art. 52.3) jaarlijks een miljoen 
gulden hiervoor ter beschikking te stellen. Het rapport-Van Eist, af
komstig van het Leidse Research voor Beleid,7 constateerde dat dertien 
projectaanvragen werden gehonoreerd, terwijl er dertig werden afgewe
zen. Het rapport gaf een evaluatie van de deels nog lopende dertien 
projecten. De beslissingen over de ingediende projectaanvragen werden 
uitbesteed aan de Gezondheidsraadcommissie Alternatieve Behandel
wijzen en Wetenschappelijk Onderzoek (AB&WO), die van 1983 tot 1993 
actief was en onder leiding stond van mw. dr. E. Borst-Eilers. Ook 
bestond er toen een Kerngroep Alternatieve Geneeswijzen (KAG), die 
fungeerde als ambtelijk 'dwarsverband' binnen het departement. Ook 
komen alle elf proefschriften, die een onderdeel van de alternatieve 
geneeskunde als onderwerp hadden, in hun jaar van verschijnen ter 
sprake. Tot slot worden ook publicaties in tijdschriften besproken. Deze 
zijn opgespoord door middel van een literatuursearch naar publicaties 
van Nederlandse alternatieve artsen en onderzoekers, opgenomen in de 
database PubMed, inclusief de rubriek 'complementary medicine'. In 
PubMed wordt naast de reguliere medische tijdschriften een groot aan
tal tijdschriften ontsloten dat zich specifiek richt op alternatieve genees
wijzen. Een aantal Nederlandse alternatieve artsen publiceert bijvoor
beeld in het NederlandsTijdschrift voor Integrale Geneeskunde (NTIG), later 
het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG). In de redactie daarvan 
zitten echter nauwelijks artsen en een dergelijk tijdschrift kan daarom 
niet als peer-reviewed worden beschouwd. Ook publicaties in vereni
gingsorganen, zoals het Similia Similibus Curantur van de Vereniging 
van Homeopathisch Artsen Nederland (VHAN), zijn niet meegenomen. 
Publicaties in dergelijke organen ontkomen aan de peer-review of kwa
liteitscontrole die PubMed voor publicaties over alternatieve genees
wijzen eist. Door de soepele criteria die PubMed hanteert, worden 
bijvoorbeeld wel bladen opgenomen als de Forschung Komplementar-
medizin, de British Homoeopathic Journal en de American Journal of 
Chinese Medicine. Er is op naam gezocht naar publicaties van de meest 
prominente Nederlandse alternatieve artsen en/of wetenschappers. 
Daaronder vallen in dit bestek diegenen die een proefschrift schreven 
op dit gebied, evenals iedereen die medewerking verleende aan het rap
port 'Alternatieve Behandelwijzen & Wetenschappelijk Onderzoek' (zie 
ook paragraaf 4.2) en degenen die boeken publiceerden of docent waren 
op alternatieve opleidingen. Zo kwamen wij tot 45 namen.8 
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De acht subcategorieën zullen per jaar telkens in een vaste volgorde worden 
behandeld, wat er soms toe kan leiden dat er binnen dat jaar geen strikte 
chronologie wordt aangehouden. Uiteraard kan het voorkomen dat er in een 
bepaald jaar geen nieuws te melden viel over een of meer van de acht subca
tegorieën. 

Na de chronologisch opgebouwde kroniek wordt aan het slot nog een 
afsluitende samenvatting gegeven, gebaseerd op het materiaal uit de kroniek, 
maar nu geordend per categorie. 
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