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2 Kroniek van alternatieve geneeswijzen en kwak
zalverij 1973-2002 

DE PERIODE I 9 7 3 - I 9 8 2 

De tijd was rijp voor alternatieve geneeskunde als gevolg van afnemend gezag 
van medici (en andere autoriteiten), opkomend cultuurrelativisme, opening 
van het Westen naar China en de herintroductie van acupunctuur vanuit 
China in Europa en de Verenigde Staten. De 'klassieke kwakzalverij', zoals 
magnetiseren, kruidengeneeskunde en gebedsgenezing marginaliseerde ver
volgens snel. Ook zag men een snel toenemend zelfvertrouwen en organisatie 
van alternatief geneeskundigen, waar onder een toenemend aantal artsen en 
fysiotherapeuten. Kritiekloze omarming van de sector door het parlement 
volgde. De regering stelde commissies in en veel artsen gaven alternatieve 
geneeskunde het voordeel van de twijfel of hielden hun kritiek voor zich. De 
Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) raakte gedesoriënteerd en verkeer
de van 1977 tot en met 1979 aan de rand van de afgrond. Voorbereiding van 
liberalisering van de wetgeving op de uitoefening der geneeskunst was in 
volle gang, maar vorderde traag: eerst in 1981 verscheen het eerste vooront
werp van de wet BIG (Beroepsuitoefening in de Individuele Gezondheids
zorg). 

1973 

1 Acupunctuur 
In hetMaandblad tegen de Kwakzalverij (MtdK), dat eerder vooral schreef over 
occultisme, kruidendokters, gebedsgenezers, helderzienden en parapsycholo
gen, verschenen de eerste berichten over acupunctuur in Nederland.9''°' " 

In 1973 werd de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) 
opgericht, met als eerste voorzitter A. Hoekstra. De NAAV ging cursussen 
organiseren en streefde naar een universitaire leerstoel acupunctuur.12 Men 
waarschuwde tegen acupuncturisten zonder een artsdiploma, zoals 'prikkende 
kwakzalver' Nieuwlands uit Tilburg.'3 Als tegenzet opende de Nederlandse 
Werkgroep van Paranormaal Begaafden (NWP) een eigen opleidingsinstituut, 
The Anglo-Dutch College of Acupuncture, met een opleiding in Amsterdam 
en een kliniek in Haarlem.'4 
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il Natuurgeneeswijze 
De iriscopist Bos, die in Wassenaar praktiseerde kwam regelmatig in op
spraak. Hij noemde zich in het telefoonboek 'psycholoog'.'5'l6 In het MtdK 
werd ook melding gemaakt van een rapport van een Gezondheidsraadcom
missie, die na zes jaar studie bekendmaakte geen gunstige effecten van cel
therapie bij de behandeling van mongooltjes te hebben gevonden.1' In Ne
derland was de Rotterdamse arts Merkelbach propagandist van deze therapie. 
Dunning noemde de therapie in Elseviers Magazine charlatanerie.'8 Het 
maandblad Avenue publiceerde in december een groot artikel over iriscopie 
('Koffiedik, bijgeloof, zwendel of natuurgeneeswijze?'), waarna de lezer zelf 
mocht oordelen.'9 Eerder besteedde het blad aandacht aan acupunctuur en 
celtherapie. 

in Paranormale geneeswijze 
De Utrechtse hoogleraar parapsychologie Tenhaeff vond zijn beoogd opvol
ger de Zweed Martin Johnson onbekwaam en noemde hem tegenover het 
ANP een 'broddelaar'.20 

1974 

11 Natuurgeneeswijze 
Oprichting van Amnestie, de Moermanpatiëntenvereniging. Al drie over
heidscommissies (in 1950 Brutel de la Rivière,21 in 1958 Delprat22 en in 1972 
Drion23) hadden vastgesteld dat de Moerman therapie waardeloos was, maar 
haar volgelingen bleven zich inspannen om die conclusies onderuit te halen. 

De aan het Leidse Instituut voor Sociale Geneeskunde verbonden medisch 
socioloog Aakster liet mevrouw Landman-Kasper, een iriscopiste, een lezing 
houden voor medische studenten in Leiden. De studenten waren doodstil en 
bestormden haar later met vragen. Mevrouw Landman, een 'eenvoudige 
huisvrouw uit Heerde', werd vervolgens in talrijke kranten uitgebreid ge-
interviewd over de iriscopie.24 

In de 7e/efrratf/-rubriek 'Spiegel van onze tijd' besprak Van Praag de onor
thodoxe geneeskunde en prees het boek Celtherapie van Defares en de Duitse 
bestseller De realiseerbare wonderen van Köhnlechner, die een instituut voor 
empirische geneeskunde in München-Grünwald leidde.2' 

Het Bio-Medisch Centrum De Koningshof in Haarzuilens vroeg in een 
advertentie in Medisch Contact (20 september 1974) 'enige artsen met belang
stellingvoor enzymologie'. De Koningshof kampte met wachtlijsten. In 1974 
vonden daar 10.000 patiëntencontacten plaats en in 1975 was er een wacht
lijst van 3000 personen. In 1977 werkten er vijf artsen.26 Men stelde bij voor
keur gepensioneerde artsen aan. De behandeling bestond voornamelijk uit 
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toediening van Vasolastine tegen vaatvernauwing. OokRheumajecta en ande
re middelen van de 'biochemicus'Van Leeuwen27 werden er toegepast. In de 
Libelle werd reclame gemaakt voor enzymtherapie, ook bij migraine.28 

Het Bio-Medisch Centrum „ D E KONINGSHOF" 

te Haarzuilens, ca. 11 km van Utrecht, vraagt een 
ARTS 

met belangstelling o.a. voor enzymen-therapie. 
Mogelijkheid om te worden ingewerkt door een op dit gebied 
ervaren collega is aanwezig. 
Zij die hun praktijk uit hoofde van hun leeftijd hebben neergelegd, 
genieten de voorkeur. Vaste werktijden. 

Sollicitaties, schriftelijk of telefonisch, te richten aan de vice-voorzitter van de 
stichting: Mr. R. A. Dufour, Boothstraat 12, Utrecht, tel. 030-311544. 

Advertentie uit Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 
p december 1972. 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
De grondlegger van de sensitivitytraining in Nederland, de psychiater Koek 
van Leeuwen, maakte gewag van steeds meer kwakzalvers die zich op dit 
moeilijke terrein begaven.29 De geldklopperij zou volgens hem snel toene
men. 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen. 
Jaargang 1974 van het MtdK bevatte scherpe kritiek in tien afleveringen van 
VtdK-voorzitter De Groot op de adviezen van de commissie-De Vreeze. 
Deze commissie wilde het artsenmonopolie opheffen en deed voorstellen 
voor een stelsel van titelbescherming en aan artsen voorbehouden handelin
gen.30 In parlement en samenleving bestond weinig bezwaar tegen dit nieuwe 
stelsel, dat de bescherming van de burger verzwakte ten gunste van meer 
keuzevrijheid. 

In het meditatiecentrum De Kosmos aan de De Ruyterkade in Amsterdam 
vond de tweedaagse bijeenkomst 'Dag dokter' plaats.31 Sprekers waren onder 
anderen de medisch socioloog Aakster, de antroposoof Verbrugh, die de 
faculteitsgeneeskunde bekritiseerde, de arts Imhoff, destijds voorman van de 
linkse 'Kritische Artsen' en de geneticus prof. De Froe, die enig tegengas gaf. 
De kwakzalverij werd daar - en het MtdK nam er met verbazing kennis van -
'alternatieve geneeswijze' genoemd. Het blad sprak van camouflage met een 
modewoord.32 
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1975 

i Acupunctuur 
Op 19 april 1975 werd aan 83 artsen het A-diploma acupunctuur uitgereikt.33 

Zij volgden de cursus van de NAAV. Er zakten twintig cursisten: zij kenden 
niet alle '1200 acupunctuurpunten of hadden onvoldoende begrip van de 
wetten van de acupunctuur'. Eén kandidaat, de uit Sittard afkomstige arts 
Van Rossum, slaagde summa cum laude. 

In Medisch Contact verscheen een verslag van een gynaecologische buik
operatie onder acupunctuurverdoving, uitgevoerd door de Belgische acu
puncturist Struelens. De operatie vond op 9 december 1974 plaats in het 
Rotterdamse Sint Franciscus Gasthuis. Er werden acupunctuurnaalden inge
bracht op 'de punten dikdarm 4, long 44, maag 26 bilateraal, milt 6 en 9 
beide bilateraal'. De zeer gemotiveerde patiënte had wel wat pijn gehad en 
kreeg extra Valium en pethidine. Navolging kreeg een en ander niet.34 

11 Natuurgeneeswijze 
Moerman verscheen bij Ivo Niehe in TROS Aktua-tv. In een interview met 
Het Binnenhof noemde VtdK-voorzitter De Groot het Moermandieet kwak
zalverij, waarop Moerman een kort geding aanspande.35 Moerman kreeg 
gedeeltelijk gelijk en De Groot moest zijn taalgebruik rectificeren, maar 
tegelijkertijd oordeelde de rechter wel dat de waarde van het Moermandieet 
niet was aangetoond. De woordkeus van De Groot zou echter te ver zijn 
gegaan.36 

In 1975 kreeg Defares zijn ontslag als bijzonder hoogleraar vanwege het 
Leids Universiteits Fonds (LUF) en startte in Leiden een praktijk in verjon
gingstherapie, onder meer celtherapie, orthomoleculaire therapie (en later 
ook chelatietherapie). Hij schreef meerdere boeken: Celtherapie (1973), Che-
latietherapie (1985) en 120 jaar jong (1987). Hij is, anno 2003, inmiddels 76 
jaar, maar praktiseert nog steeds in Leiden en betitelt zich in zijn adverten
ties nog altijd als prof. dr. J.G. Defares.37 

De Artsenvereniging tot Bevordering der Natuurgeneeswi j ze (AB N G) werd 
opgericht. 

Pastoor Mullenders, eertijds voorzitter van de Nederlandse Werkgroep 
van Paranormaal Begaafden (NWP) en zelf ook paranormaal genezer, werd 
door de rechter veroordeeld na een foute diagnose, gesteld met behulp van 
de wichelroede.38 Aanvankelijk stond NWP voor Nederlandse Werkgroep van 
Paranormaal Begaafden, maar die afkorting werd later gewijzigd in Neder
landse Werkgroep van Praktizijns. 

De Amerikaans-Japanse Kushi (1927) gaf in 1975 in Amsterdam een cur
sus en kon ook geconsulteerd worden. Onderwerpen waren de macrobiotiek 
(zijn eigen dieet- en levensleer), acupunctuur en moxabustie.39 In augustus 
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1976 kwam Kushi opnieuw naar ons land en gaf in het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen in Amsterdam cursussen oosterse filosofie en oosterse ge
neeskunst. Tegelijkertijd werden er in een pand aan de Zeeburgerdijk kook
lessen gegeven door de echtgenote van Kushi.4° De macrobiotiek behelst een 
vegetarisch dieet met vooral granen, soep en groenten. Elke hap dient ten 
minste vijftig keer te worden gekauwd. 

Moerman op Schiphol na een reis naar Amerika, toegejuicht door 
bewonderaars (ANP). 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Tweede-Kamerlid Beekmans (D66) drong bij de staatssecretaris aan op spoe
dige invoering van acupunctuuronderwijs aan de Nederlandse faculteiten. 
Staatssecretaris Hendriks wist er geen raad mee en deed vervolgens op 26 
februari een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad. Deze stelde een com
missie in onder leiding van Voorhoeve, neurofysioloog. De commissie kwam 
eind december 1977 met een kritisch rapport, waarin aan acupunctuur geen 
genezende werking werd toegekend, hoogstens bij pijnbestrijding en psychi
sche kwalen. 

Op 14 augustus 1975 liet het hoofdbestuur van de KNMG aan de staats
secretaris weten dat men zich in grote lijnen kon verenigen met de inhoud 
van het rapport van de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening, ook 
genoemd commissie-De Vreeze.4' Ook bepleitte de KNMG niet langer het 
artsenmonopolie op de uitoefening van de geneeskunde. 

Het KNMG-jaarcongres (10 en 11 oktober 1975 te Zwolle) was gewijd aan 
de 'randgebieden der geneeskunde': homeopathie, antroposofie en acupunc-
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tuur. De congresvoorzitter, Casparie was - en hij kreeg bijval van Medisch 
Cowtart-hoofdredacteur Bol - tegen het te gemakkelijk diskwalificeren van de 
nieuwe 'marginale geneeskunde' als 'kwakzalverij'.42 Er volgde veel discussie 
in Medisch Contact over alternatieve geneeswijzen en krachtig protest van 
onder anderen VtdK-voorzitter De Groot en oogarts Crone (oktober/no
vember 1975). Ookde Groningse neuroloog Droogleever Fortuyn koos stel
ling en wel in het bijzonder tegen de door de homeopathisch arts A. van 't 
Riet verkondigde stelling dat wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie 
onmogelijk is omdat elke patiënt anders is.43 Droogleever zei elke patiënt 
met een trigeminusneuralgie op identieke wijze te behandelen, maar een 
homeopaat, aldus Van 't Riet in zijn repliek, moet verschil maken tussen 
reumatische patiënten die zeggen bij warmte en zij die zeggen juist bij koude 
baat te hebben.44 De antroposoof Verbrugh publiceerde zijn voordracht in 
Zwolle in Medisch Contact. Hij was een van de eersten die trachtten critici van 
alternatieve geneeswijzen met wetenschapstheoretische argumenten, ont
leend aan Kuhn met zijn paradigmabegrip, schaakmat te zetten.45 

1976 

1 Acupunctuur 

In 1976 verscheen de eerste druk van Paul van Dijks Geneeswijzen in Neder
land bij uitgeverij Ankh-Hermes. In het MtdK werd vastgesteld dat deze 
'jonge arts alles gelooft wat de rijke verbeeldingskracht van onbevoegden 
hem voorschotelt.'46 Dunning schreef in een bespreking van het boek in 
Elseviers Magazine weinig te verwachten van de alternatieve geneeskunde: 
'Oost en West zullen elkaar nooit ontmoeten, tenzij bij de rechter, als er 
ongelukken zijn voorgevallen.'47 Van Dijk (1944) studeerde in 1974 af en 
ging eerst een jaar naar Azië, waar hij zich onder meer in de acupunctuur 
verdiepte. Voor zijn boek interviewde hij 150 mensen, werkzaam in de alter
natieve geneeskunde. Hij was in deze periode werkzaam als arts-acupunctu
rist in Haarlem en kondigde onderzoek aan naar de werkzaamheid van die 
therapie.4" Een recensent in de Nieuwe Apeldoornse Courant stelde vast dat de 
auteur de 'levensgevaarlijke oplichterij van de Samuelstherapie' kritiekloos 
besprak en vroeg zich af of de schrijver wel zo objectief was als Van Es ons 
in zijn voorwoord wilde doen geloven.49 

vi Manuele geneeswijze 
Een onbevoegde 'bottendokter' uit Deventer werd veroordeeld tot 8000 
gulden boete, wegens onbevoegde uitoefening der geneeskunde en het geven 
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van injecties. De zaak was aanhangig gemaakt door de Inspectie voor de 
Volksgezondheid.50 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Op een symposium in Groningen op 23 en 24 april hield bestuurslid Sluyters 
van de Vereniging voor Gezondheidsrecht een pleidooi voor het registreren 
van magnetiseurs, om het gevaar dat zij met zich meebrengen te kunnen 
beperken.51 

Staatssecretaris Hendriks maakte bekend de aanbevelingen van de com
missie-De Vreeze te zullen overnemen en de oude wet van Thorbecke te 
vervangen.52 Hij was gekant tegen de strafbaarheid van mensen die werkzaam 
zijn in de randgebieden van de geneeskunde.53 

Van 1976 tot eind 1979 heerste er een crisis in de Vereniging tegen de 
Kwakzalverij. Het Maandblad hield op te verschijnen, de kas was leeg en er 
kwam geen steun van officiële organisaties en instanties. Onder invloed van 
de opkomst van de alternatieve geneeskunde kwam er in 1980 een doorstart 
onder leiding van Meinsma. 

Het WD-Kamerlid Van Dijk toonde zich in het weekblad Accent voorstan
der van wetswijziging om meer ruimte te bieden aan alternatieve geneeskun
de. Hij had goede ervaringen opgedaan met acupunctuur.54 

1977 

1 Acupunctuur 
De Haagse arts-acupuncturiste Rensink beweerde tegenover de pers dat zij 
mensen van hun rookverslaving kon afhelpen a raison van 35 gulden.55 De 
Rudolf Steinerkliniek in Den Haag, waar zij werkte, werd direct overspoeld 
met telefoontjes en moest de mensen verzoeken over drie maanden weer te 
bellen.56 

Op 28 december verscheen het Rapport Acupunctuur van de Gezondheids
raad.57' j 8 Conclusies: genezende effecten van acupunctuur bij organische 
aandoeningen zijn niet aangetoond, wel is er wellicht een effect bij nerveuze 
aandoeningen. Verder gaf het rapport het voordeel van de twijfel over het 
mogelijke nut van acupunctuur als pijnbestrijding. De gezondheidsraadcom
missie stelde ook vast dat de acupunctuur geen verrijking van de diagnosti
sche mogelijkheden heeft gebracht. De commissie wees een specialistenoplei
ding in de acupunctuur af en dacht hoogstens aan een gerichte cursus. De 
redenering was dat aan de traditionele filosofische grondslagen elke reële 
grondslag ontbreekt en dat daarin dus geen onderwijs hoeft te worden gege
ven. Ook aan de nauwkeurige lokalisatie van de circa 360 beschreven acu-
punctuurpunten werd weinig waarde toegekend. 
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ui Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Mevrouw Sachs-Piët (32) uit Den Haag hield een lezing over meridiaanthe
rapie voor het Genootschap voor Fysiotherapie59. 

iv Homeopathie 
Oprichting studiekring voor homeopathie bij dieren door de Wageningse 
dierenarts Westerhuis. Deze groep bestaat nog steeds en is thans een officiële 
werkgroep Homeopathisch-werkende Dierenartsen binnen de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het jaar 1977 begon met een groot congres (1500 deelnemers) in Amster
dam: Gelijke Rechten voor Alle Geneeswijzen te Amsterdam. Initiatiefnemer 
Schoonheim kreeg zestien organisaties van beoefenaren en sympathisanten 
in zijn Kommissie Gelijke Rechten Alle Geneeswijzen.60 Sprekers op het 
congres waren onder anderen Aakster, Van Dijk (VVD) en arts-acupuncturist 
Paul van Dijk. Onder druk vanuit de maatschappij ging staatssecretaris Hen
driks op 13 mei 1977 over tot de instelling van de departementale Commis
sie Alternatieve Geneeswijzen (CAG) onder leiding van voormalig inspecteur 
Muntendam. De commissie bestond voor de helft uit regulier denkende 
personen en voor de andere helft uit alternatieven of daarmee sympathise-
renden. De commissie zou veel onderzoek verrichten en in 1980 haar eind
rapport uitbrengen. In het kader van de gesprekken met 'het veld' vond on
der meer op 24 april 1979 een gesprek plaats met de heer De Kok, lid van 
de Stichting Klassieke Homeopathie en oprichter van het Collegium Iatro-
soficum in Den Haag, waar hij een zeven jaar durende cursus tot iatrosoof 
gaf. De basis ervan was een mengeling van homeopathie en antroposofie. De 
heer De Kok was eerder 'assistent-fysiotherapeut' en deed veel aan zelfstu
die. 

In het NTvG van 23 april schetste Paul van Dijk de omvang van de niet-
universitaire geneeskunde in ons land, gevolgd door een commentaar van De 
Froe.61'6z Van Dijk schatte het aantal contacten met niet-universitaire gene
zers op tenminste vijf miljoen. 

Er kwam steeds meer media-aandacht voor alternatieve geneeswijzen. De 
NCRV-televisie zond eind 1977 drie programma's uit over alternatieve ge
neeswijzen, gepresenteerd door Mochel. 3 In de redactie van het programma 
zat onder anderen arts-acupuncturist Paul van Dijk. In het seizoen 'yj-'jS 
vervolgde de KRO deze reeks met de achtdelige serie Wat heet beter. Ook hier
in speelde Paul van Dijk als adviseur een grote rol. In de afsluitende uitzen
ding discussieerden prof. Noach (farmacoloog), prof. Polak (huisarts), prof. 
Muntendam, Mellie Uyldert (medisch astrologe en kruidenvrouwtje) en 
Kunst (natuurarts) over de vraag of samenwerking tussen alternatieve en 
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officiële geneeskunde mogelijk is.64 De KRO-serie werd begeleid door artike
len in Studio en Mikrogids en kreeg veel respons in de kranten.6' 

1978 

1 Acupunctuur 
Het Handboek voor acupunctuur van Van der Burg verscheen. Volgens hem 
kunnen foei (occulte haarden) in het gebit leiden tot hernia's en borstkan
ker.66 Het boek zou in 1988 een tweede druk beleven. 

Geprest door de snel toenemende populariteit van de acupunctuur in ons 
land (in 1977 naar schatting al 70.000 patiënten, goed voor ongeveer een 
miljoen contacten per jaar) kwam de Commissie Alternatieve Geneeswijzen 
van Muntendam met een tussentijds advies inzake acupunctuur.67 De werk
groep Acupunctuur (waarin onder anderen Muntendam zelf, alsmede VVD-
Kamerlid Van Dijk, de psychologen Menges en Van Dam, de huisarts Van 
Dijk en KNMG-jurist Van der Mijn) was in meerderheid overtuigd van de 
grote waarde van acupunctuur en bepleitte naast opneming in het zieken
fonds, meer wetenschappelijk onderzoek naar acupunctuur, wetgeving over 
acupunctuur en de start van opleidingen. Alleen het werkgroepslid Van Dam 
distantieerde zich in een minderheidsstandpunt van deze positieve conclusies. 
Ook voor de doorgaans genuanceerde Medisch Cowtórt-hoofdredacteur Bol 
gingen de aanbevelingen van de werkgroep te ver: er waren al zes acupunc
tuuropleidingen in ons land en beoordeling van de kwaliteit ervan achtte hij 
onmogelijk wegens het ontbreken van toetsingscriteria. Opneming in het 
pakket wees hij ook af, want de therapie was nog niet 'onder beroepsgenoten 
gebruikelijk'.68 Ook staatssecretaris Veder-Smit liet de Tweede Kamer weten 
dat er voorlopig geen beleidsmaatregelen over acupunctuuropleidingen zou
den komen. 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
In november 1978 verscheen paranormaal genezer en helderziende Gerard 
Croiset ten tonele in de Veronica-televisieserie Het zwarte gat. Hij bracht 
iemand mee die genezen was van een hersentumor. De man was door zijn 
artsen opgegeven.69 

iv Homeopathie 
De homeopathisch arts Van 't Riet promoveerde aan de Vrije Universiteit op 
het proefschrift August Bier en de homeopathie, over een Duits chirurg die zich 
tot de homeopadiie bekeerde. Van 't Riet (1915-2003) was vanaf 1961 als 
'privaat-docent' homeopathie aan de vu verbonden. 
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Foto uit een niet gedateerde propagandabrockure uit de tijd van wo u, 
met Bier (eerste rij, derde van rechts) in gezelschap van Adolf Hitler. 

vi Manuele geneeswijze 
Prof. Muntendam stelde tijdens een symposium ter gelegenheid van het tien
jarig bestaan van de Vereniging van Manueel Therapeuten te Utrecht dat als 
in de praktijk blijkt dat bepaalde behandelwijzen gunstige resultaten hebben, 
dan niet met erkenning gewacht moet worden tot er wetenschappelijke be
wijzen en verklaringen zijn.7° 

vu Maatschappelijke o?itwikkelingen 
In Medisch Contact pleitte hoofdredacteur Bol voor meer ruimte voor alterna
tieve geneeswijzen in het geneeskundig onderwijs en voor onderzoek van 
alternatieve geneeswijzen met ook andere dan strikt natuurwetenschappelijke 
technieken.7' In een ingezonden brief betoogde VtdK-voorzitter De Groot 
dat het begrip 'alternatieve geneeswijzen' een baarlijk verzinsel is.72 Later in 
dat jaar volgde in de rubriek ingezonden brieven nog enige discussie over 
alternatieve geneeswijzen. Een arts uit Veenendaal, zelf vegetariër en anti-
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rookpropagandiste, zag wel iets in leefwijzeadviezen voor mensen die met 
'onwelzijnklachten' komen, waarvoor de geneeskunde geen antwoord heeft.73 

1979 

1 Acupunctuur 
In de kolommen van Medisch Contact woedden hevige debatten over de acu
punctuur. Een cursist, Rompa, van de acupunctuurcursus van de NAAV, die 
voor vier weekends 1200 gulden lesgeld moest neertellen - en hij deed dat 
met 160 medecursisten - beklaagde zich over de prijs van de opleiding, de 
dure consumpties in de pauze en het armzalige cursusmateriaal: stencils af
komstig van de Nederlandse docenten zelf, met als hun aanvoerder Coen van 
der Molen. De briefschrijver berekende dat de NAAv-cursusleiding aan haar 
leergang ongeveer 190.000 gulden zou overhouden. En voor de eenvoudige 
(acupunctuur)puntzoeker moest nog eens apart zo'n 60 tot 200 gulden wor
den neergelegd. 'Hier wordt op een onwaardige manier grof geld verdiend 
aan in hoofdzaak mensen die kennis willen nemen van de acupunctuur ten 
gerieve van hun patiënten', aldus Rompa.74 Er volgden lezenswaardige reac
ties op Rompa's klaagzang. Meinsma riep de lezers van Medisch Contact op lid 
te worden van de VtdK, die zich aan het heroriënteren was,75 terwijl huisarts 
Van der Made in een erudiet verhaal de 'zoeker' Rompa wees op de superio
riteit van de wetenschappelijke traditie van Galilei, Harvey, Vesalius en New
ton, waartegen de Chinese en Indiase wetenschap het hebben moeten afleg
gen. Acupunctuur was volgens Van der Made niet meer dan een suggestieve 
behandeling.76 Later wees zenuwarts Pruyt erop dat de Nederlandse cursus 
ten onrechte zeer goede en gezaghebbende Engelstalige leerboeken over 
acupunctuur buiten beschouwing liet. Hij citeerde uitgebreid uit het in 1975 
in Peking door de Academy of Traditional Chinese Medicine uitgegeven An 
Outline of Chinese Acupuncture, waarin gesproken wordt van tien kanalen en 
dat de lokalisatie van de 197 acupunctuurpunten beschrijft. In het boek wordt 
acupunctuurbehandeling geadviseerd bij ziekten als acute appendicitis, epi
lepsie en nekkramp. Overigens wees Pruyt de acupunctuur af: hij achtte deze 
gebaseerd 'op een extreem volledig verouderd model, waarin onder meer 
wordt aangenomen dat de psychosociale problemen door middel van een prik 
in huid en onderhuidweefsel kunnen worden opgelost'.77 Zes weken na dato 
kwam de penningmeester van de NAAV, Van der Molen, met een verweer 
tegen Rompa's verwijten. De winst ging geheel en al naar de NAAV en het 
financiële jaarverslag was altijd openbaar. Hij betreurde dat 'collega Rompa' 
zich niet in de kwintessens van de acupunctuur had verdiept, maar zijn inte
resse vooral richtte op de koffie, de stoelen en de prijzen van de gevulde koe
ken.?8 
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il Natuurgeneeswijze 
Op 29 januari 1979 werd de Stichting Interdisciplinair Kanker-Onderzoek 
(SIKON) opgericht, een particulier initiatief van 'wetenschappers' voor onder
zoek naar de Moermantherapie.79 Moermans leerling, de arts Wiese, was 
succesvol als lobbyist: in mei 1979 werd in deTweede Kamer de motie Borg-
man-Lansink-Terpstra, waarin werd aangedrongen op prospectief onderzoek 
naar het effect van Moermantherapie, unaniem aangenomen.8oMoerman had 
in 1978 zijn tweede boek gepubliceerd, Kanker als gevolg van onvolwaardige 
voeding kan genezen door dieet en therapie (Ankh-Hermes), met daarin opgeno
men een facsimile van een brief van Linus Pauling met vriendelijke woorden 
aan Moermans adres. In 1979 publiceerde de nog altijd praktiserende 86-
jarige Moerman zijn De natuur, onze grote dokter, waarin hij de Nederlandse 
gezondheidsautoriteiten ervan beschuldigt verantwoordelijk te zijn voor 
200.000 onnodige doden aan kanker, omdat Moermans verdiensten niet 
werden erkend.8' 

vi Manuele geneeswijze 
Nadat de eerste chiropractor zich in 1968, na een buitenlandse opleiding van 
vier jaar, in Nederland had gevestigd, kwam reeds in 1979 - het aantal chi
ropractors in ons land was nog steeds zeer gering - de inmiddels ook al opge
richte patiëntenvereniging Pro Chiropraxie met een kleine publicatie over 
deze behandelwijze.82 In 1986 en 1987 zou de chiropraxie voor het eerst 
genoemd worden in rapporten van de Nationale Raad voor de Volksgezond
heid.*^ 84 

1980 

1 Acupunctuur 
In februari verklaarde de Centrale Raad van Beroep van de Vereniging van 
Nederlandse Ziekenfondsen (NVZ) dat acupunctuur geen ziekenfondsver
strekking was. Ook staatssecretaris Veder-Smit (Volksgezondheid) wees 
voorlopig de opneming van acupunctuur in het ziekenfondspakket af. 5 

K. van Dijk (VVD), lid van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen, koos 
in een brief in Medisch Contact partij voor de acupunctuurcursus van Van 
Buuren. Deze had namelijk zijn doctorsgraad in China behaald en hij doceer
de onder de auspiciën van het International College for Oriental Medicine, 
in Nederland vertegenwoordigd door de Stichting Pa Kua.86 Deze cursus was 
volgens Van Dijk beter en diepgaander dan de NAAv-cursus, die werd ver
dedigd door NAA v-bestuursleden Mulder en Engelhart.8' Op de NAA v-cursus 
werden volgens Van Dijk ten onrechte alleen Nederlandse collegedictaten 
gebruikt en werd de overvloed aan buitenlands lesmateriaal verwaarloosd. 
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il Natuurgeneeswijze 
De natuurarts Kunst introduceerde de chelatietherapie in Nederland. Hij 
leerde deze therapie in de Verenigde Staten. Al snel reisden groepen vaatpa-
tiënten onder zijn leiding naar de vs. De roddelpers maakte prominent mel
ding van deze nieuwe medische 'vinding'.88 

Onder druk van de patiëntenvereniging voor enzymtherapie en de publie
ke opinie besliste staatssecretaris Veder-Smit dat het kwakzalversmiddel Va-
solastine - ondanks een negatief advies van de Geneesmiddelencommissie en 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen - als ongeregistreerd mid
del in de handel mocht blijven.89 VARA-ombudsman Bom steunde deze 'en
zympatiënten' en beledigde VtdK-voorman Meinsma. Onder dreiging met 
een kort geding nam Frits Bom zijn woorden later terug.90 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Gerard Croiset overleed op 69-jarige leeftijd. Croiset bereikte als magneti
seur, paragnost en helderziende grote faam en was onder meer oprichter in 
1948 van de Nederlandse Werkgroep tot Praktische Toepassing der Paranor
male Begaafdheid. Hij werkte vele jaren samen met Tenhaeff, de eerste 
hoogleraar parapsychologie ter wereld, met wie Croiset een wederzijds pro
fijtelijke relatie opbouwde.91 Croiset praktiseerde tot kort voor zijn dood. 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Hoofdredacteur Bol van Medisch Contact schreef op 27 juni, na het bekend 
worden van het snel toenemende aantal bezoeken aan alternatieve genezers 
(onderzoek door NIPG-TNO), dat alternatieve geneeswijzen een faire kans 
moesten krijgen in ons land.92 Het NIPG (Nederlands Instituut voor Preven
tieve Gezondheidszorg)-TNO voerde het onderzoek uit in opdracht van de 
KRO. Meinsma, directeur van het Koningin Wilhelmina Fonds en bestuurslid 
van de VtdK reageerde furieus. 'Die geneeswijzen zijn zo oud, dat ze hun 
faire kans al lang hebben gehad,' aldus Meinsma en hij achtte Bol 'op hol 
geslagen'. Volgens Meinsma leek het nu wel of de KNMG ook om was.93 Bij 
monde van secretaris-generaal Diepersloot liet de KNMG weten dat Medisch 
Contact een autonome koers voer en dat de KNMG niet alle standpunten van 
Bol deelde.9*» 

De Zwolse Algemene (ziektekostenverzekering) liet als eerste weten zon
der premieverhoging over te gaan tot vergoeding van alternatieve geneeswij
zen.95 

Na vier jaar voorbereiding verscheen het rapport-Muntendam (Commis
sie Alternatieve Geneeswijzen)96 met een sterk pro-alternatieve inhoud. De 
ontvangst ervan door de regering-Van Agt was 'minzaam' en leidde tot wei
nig concrete gevolgen. De meeste adviezen werden in de wind geslagen en 
de regering was van mening dat de maatstaven voor wetenschappelijk onder-
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zoek bij reguliere en alternatieve geneeswijzen dezelfde moeten zijn. Zij deed 
over dit onderwerp vervolgens een verzoek aan de Gezondheidsraad. Mun-
tendam was ernstig teleurgesteld.97 Ook de KNMG reageerde afwijzend en 
stelde zich op achter het minderheidsstandpunt van commissielid Van Dam, 
psycholoog,98 die van mening was dat alternatieve geneeswijzen op dezelfde 
wijze geëvalueerd moeten worden als reguliere behandelingen. 

1981 

v Antroposofische geneeskunde 
De Willem Zeylmans van Emmichoven Kliniek in Bilthoven werd door de 
minister als ziekenhuis erkend. Het antroposofische ziekenhuis kon voortaan 
bij de ziekenfondsen en verzekeraars gaan declareren.99 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
In dit jaar werd de koepelorganisatie Artsenfederatie Alternatieve/Additieve 
Geneeswijzen (AAG) opgericht.100 

Er worden nog twee andere organisaties voor alternatieve artsen opge
richt: de Stichting Homeopathische Opleidingen (SHO) te Wageningen en de 
Nederlandse Vereniging Artsen Manuele Geneeswijzen (NVAM). 

De Nederlandse Vereniging van Reumatologen publiceerde een rapport 
over alternatieve geneeswijzen, samengesteld door Rasker, Steiner en Van 
der Leeden.101 De auteurs waren overwegend kritisch, maar toch tegen 'het 
over één kam scheren van alle alternatieve geneeswijzen'. Zo moest fysiothe
rapie, die geruime tijd 'in de wachtkamer' had verkeerd, inmiddels worden 
geaccepteerd en bovendien was de badtherapie immers de oorsprong van de 
reumatologie geweest. 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
Als voortvloeisel uit een van de aanbevelingen van de Commissie Alternatie
ve Geneeswijzen van Muntendam, die wél door de regering werd overgeno
men, ging in ons land het door vws gefinancierde effectiviteitsonderzoek van 
alternatieve geneeswijzen van start (zie ook paragraaf 6.5). Daar zou in 1993 
weer een einde aan komen. 

Twee anesthesisten, Engelhart en Kloppenburg, publiceerden in een Bel
gisch anesthesiologisch tijdschrift een overzichtsartikel over het mogelijke 
werkingsmechanisme van acupunctuur en de plaats van de acupuncturist in 
een pijnteam.102 De auteurs onderkenden de rol van het placebo-effect en 
bepleitten wetenschappelijk onderzoek. 
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1982 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Op 21 februari werd het AV R o-programma Televizier Magazine, gepresen
teerd door Jaap van Meekren, gewijd aan het streven van de 'strijkers' om 
hun beroep erkend te krijgen bij met name de ziekenfondsen. Zij hadden zich 
daartoe in 1981 al gewend tot de ombudsman en kregen nu de gelegenheid 
hun kunsten te demonstreren op de televisie. Behalve Honig, voorzitter van 
de Nederlandse Fusie van Paranormale en Natuurgenezers NFPN, kwamen 
ook Muntendam, Aakster en ziekenfondsvoorzitter Anbeek aan het woord. 
Het programma was evenwichtig en tot genoegen van de recensent in het 
Actieblad tegen de Kwakzalverij verbaasde zelfs de presentator van het pro
gramma zich over Muntendams lankmoedigheid: die genoot eerder als in
specteur een goede reputatie als bestrijder van de kwakzalverij.'03 

iv Homeopathie 
De medisch socioloog Aakster ontvangt de dr. Alfred Vogelprijs van de firma 
Biohorma. Hij ontving 100.000 gulden en schreef in die periode in opdracht 
van Biohorma een rapport, gebaseerd op contacten met ruim 100 patiënten, 
waarin hij becijferde dat opneming van alternatieve geneeswijzen in het zie
kenfondspakket een besparing van 1,3 miljard gulden zou opleveren.104 Het 
rapport werd in de pers, onder meer in Het Parool en de Volkskrant, kritisch 
ontvangen.105 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Tweede-Kamerleden van CDA en W D stelden Kamervragen aan minister 
Gardeniers-Berendsen over de moeilijkheden die Moerman-artsen nog altijd 
zouden ondervinden van de Inspectie voor de Volksgezondheid en drongen 
aan op vrijheid van handelen voor deze artsen. De minister stelde in haar 
antwoord dat het nogal meeviel: in een tijdsbestek van drie jaar waren er 
door de Inspectie slechts twee artsen aangeklaagd wegens het vermoeden van 
ernstige misslagen en niet wegens toepassing van de Moermantherapie per 
se. In een ambtelijk overleg van de Moerman-artsen, verenigd in de Artsen
werkgroep voor Niet-Toxische Geneeswijzen ANTTT (met als voorzitter de 
Haarlemse arts Moolenburgh) was de minister gebleken dat de Moerman
artsen zich slachtoffers van een heksenjacht voelden, al kon dat door de feiten 
niet worden gestaafd.106 

De Inspecteur voor de Volksgezondheid in Limburg, Hanekamp, waar
schuwde tegen een Belgisch vermageringsmiddel dat amfetamine en schild-
klierhormoon bevatte. Later in het jaar kwamen er opnieuw Kamervragen, 
nu van Van Dis (SGP), over de vervolging van Moerman-artsen die volgens 
Van Dis door de Inspectie gediscrimineerd werden.10' De minister maakte 
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nu melding van vier Moerman-artsen tegen wie procedures liepen. Koploper 
was Schram, Moerman-arts te Blaricum, tegen wie zes klachten liepen. In het 
weekblad Gezondheidszorg beweerde Schram dat hij de laatste vijf jaar bij 40 
kankerpatiënten, van wie er 80 procent slecht aan toe was aan het begin van 
zijn behandeling, goede resultaten had behaald.108 

Op meerdere plaatsen in het land ontstonden clubjes die opneming van 
alternatieve geneeswijzen in het ziekenfondspakket nastreefden. In Scheemda 
zetelde de Nederlandse Belangenverenigingvoor Alternatieve Geneeswijzen, 
in Purmerend de Werkgroep voor Alternatieve Geneeswijzen en in Rotter
dam de Vereniging Gelijke rechten voor alle Geneeswijzen.100 

Muntendam beklaagde zich over het uitblijven van beleidsmaatregelen 
zoals aanbevolen in zijn CAG-rapport (NSC Handelsblad, n juli 1982). Hij 
sprak met grote afkeer over 'de steeds sterieler wordende discussie over de 
meting van het effect'. 

De Reclame Code Commissie verklaarde een klacht tegen het Del Ferro 
Institute for Respiratory Treatment, een Amsterdams instituut waar men 
stotteraars behandelde, gegrond. Het instituut beweerde bij 98 procent van 
zijn patiënten succes te boeken, maar de heer Winkelman, hoofdbestuurslid 
van de Hoofdvereniging voor Logopedie en Foniatrie, verklaarde dat Del 
Ferro geen enkel geval van blijvende genezing van stotteren had kunnen 
aandragen.00 

Medisch Contact publiceerde in reactie op het c AG-rapport van Muntendam 
enkele artikelen over alternatieve geneeswijzen, waaronder een mooie weten
schapsfilosofische beschouwing van Mellenbergh.'11 

De periode 1983-1992 

Opkomst orthomoleculaire geneeskunde en forse overheidssteun voor het 
vierde onderzoek naar de Moermandierapie. Krachtige expansie van de ho-
meopatliische industrie, pro-alternatief beleid van de overheid met onder 
meer het huisartsenvestigingsbeleid en de affaire-Van der Smagt in de KNMG. 
Homeopathica en antroposofische middelen werden ontzien bij de versobe
ringvan het ziekenfondspakket. Wijdverbreid geloof in de rol van psychische 
factoren bij kanker, wat onder meer leidde tot de oprichting van het Helen 
Dowling Institute (HDI) in Rotterdam. Veel apart gefinancierd wetenschap
pelijk onderzoek naar werkzaamheid van alternatieve geneeskunde, onder 
andere door de groep-Knipschild uit Maastricht. 
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1983 

i Acupunctuur 
Anesthesist Engelhart paste acupunctuur toe op de pijnpolikliniek van het 
AMC." 2 

11 Natuurgeneeswijze 
Oprichting van het tijdschrift Ortho door de niet-praktiserend apotheker 
Schuitemaker, die in diezelfde periode, als bewonderaar en volgeling van 
Pauling, begon met het importeren en verhandelen van vitamines en voe
dingssupplementen uit de vs. Zijn Ortho Company zetelde in Baarn."3 Hij 
zou in 1987 oprichter en eerste voorzitter worden van de Maatschappij ter 
Bevordering der Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). De orthomolecu-
laire geneeskunde, zo genoemd naar een publicatie in Science in 1968 van 
Pauling (1901-1994), zou vanaf de jaren negentig in ons land een grote po
pulariteit bereiken, vooral via zelfmedicatie maar ook via niet-medisch opge
leide orthomoleculaire therapeuten en natuur- en niet-toxische-tumor-art-
sen. Pauling bezocht ons land begin jaren tachtig en hield onder meer een 
voordracht in de vu, waar hij de zegeningen van megadoses vitamine c be
schreef. Tot zijn gehoor behoorden onder anderen Moerman, Muntendam 
en Menges."4 De MBOG organiseerde vanaf haar jaar van oprichting tot op 
heden jaarlijks een orthomoleculaire studiedag te Utrecht. De Ortho Com
pany en het Haagse Adviesburo Orthomoleculaire Voeding (AOV) van ex-
registeraccountant Nieuwenhuis werden de belangrijkste propagandisten en 
profiteurs van deze ontwikkeling. De consumptie van voedingssupplementen 
en vitamines zou eind jaren negentig de omzet van homeopathische middelen 
gaan overtreffen. 

De cardioloog Keulen, die een chelatiekliniek had in Tilburg, publiceerde 
het boek Chelatietherapie ter voorkoming van hart- en vaatziekten."'" " 

De Gezondheidsraad bracht een advies over chelatietherapie met als con
clusie: chelatietherapie bij atherosclerose is medisch ongefundeerd hande
len.11' De Inspectie voor de Volksgezondheid nam dit standpunt over en 
dreigde met tuchtrechtelijke maatregelen tegen artsen die chelatietherapie 
buiten de ziekenhuizen toepasten en bij andere indicaties dan de enige erken
de en zinvolle, namelijk bij vergiftiging met zware metalen. In mei 1983 
overleed een hartpatiënt in een Zwolse chelatiepraktijk tijdens het ondergaan 
van chelatietherapie. " 8 Een Ermelose arts werd door het medisch tuchtcolle
ge voor een jaar geschorst en kreeg een boete van de burgerlijke rechter. 
Protesten van de chelatieartsen leidden tot sympathiserende Kamervragen 
en via de rechter tot afzwakking van de dreigementen van de Inspectie, die 
in 1985 een nieuwe en mildere opstelling schriftelijk bekend maakte. Natuur
arts Kunst, Defares en Van der Schaar (voormalig hartchirurg"9) en recenter 
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de Rotterdamse natuurarts Trossèl zijn in ons land de belangrijkste toepas
sers van chelatietherapie. De Inspectie treedt alleen op in geval van dodelijke 
ongevallen. 

iv Homeopathie 
Van 't Riet vertrekt als privaatdocent homeopathie aan de medische faculteit 
van de vu. Er was geen enkel protest van de faculteitsraad - in 1961 was er 
nog fors protest bij de instelling van de leerstoel - tegen de aanstelling van 
zijn opvolger, de Utrechtse homeopaat Maas. Deze zou later op fraude be
trapt worden door Ariëns, maar zou toch tot 1993 aan de vu verbonden blij
ven namens de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN). In 
1995 zou hem wegens zijn verdiensten voor de homeopathie een koninklijke 
onderscheiding ten deel vallen.120 

Biohorma, producent van de Alfred Vogel-middelen in Elburg, opende 
een nieuwe fabriekshal. Muntendam verrichtte op 23 mei de opening.121 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het Koningin Wilhelmina Fonds stelde, onder politieke druk, 1,2 miljoen 
gulden ter beschikking voor prospectief onderzoek van de Moerman dierapie. 
Het ministerie van vws zou de resterende 0,7 miljoen betalen. Het onder
zoek zou er nooit komen wegens gebrek aan medewerking van de onderling 
zeer verdeelde Moerman-artsen, die onder meer immuniteit voor tuchtrech
telijke beoordeling eisten.122'I23 

De Tweede Kamer eiste unaniem dat alternatieve middelen in het zieken
fondspakket zouden worden opgenomen. 

Het Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde werd opgericht. In de 
redactie zaten onder meer Aakster, socioloog, en Linnemans, celbioloog. 

1984 

11 Natuurgeneeswijze 
De Ermelose natuurgenezer en orthomoleculair genezer Lodewijkx werd 
veroordeeld wegens het bijna overlijden van een slager met diabetes, die op 
zijn advies de insuline verving door orthomoleculaire middelen (a raison van 
vele duizenden guldens). De slager had zich laten behandelen in het Natuur
geneeskundig Adviesbureau (NGAB) van Lodewijkx, dat in 1983 door de oud-
burgemeester van Ermelo, Vos, was geopend. Bij die opening sprak Lode
wijkx de volgende woorden: 'Mijn werk en mijn Stichting werken vanuit wat 
God in Zijn Woord tot ons zegt.' Het leven van de slager werd gered in het 
Dijkzigtziekenhuis. Lodewijkx kreeg een boete van 3200 gulden en vier 
maanden voorwaardelijk. Dit vonnis zou in hoger beroep in 1992 worden 
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bekrachtigd, waarbij de voorwaardelijke straf met een maand werd terugge
bracht.124 Lodewijkx publiceerde over dit proces in 1984 het boek De suiker
zieke slager, waarin hij zich verdedigt en een aantal wondergenezingen uit zijn 
praktijk beschrijft. Columnist en psycholoog Vroon, die vaak sympathiseerde 
met kwakzalverijen, vond Lodewijkx een charlatan.125 De voormalige verte
genwoordiger in worsten Lodewijkx bekeerde zich in 1980 tot de orthomole-
culaire geneeswijze en was daarvoor geruime tijd actief in de Moermanver
eniging. 

Een arts uit Leeuwarden die kankerpatiënten behandelde met vitamines, 
werd door het medisch tuchtcollege uit zijn ambt gezet.1 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
In 1984 werden voorbereidingen getroffen voor het pro-alternatief vesti
gingsbeleid huisartsen door staatssecretaris Van der Reijden. Er was veel 
werkeloosheid onder huisartsen en de overheid moest regelend optreden. De 
politiek maakte van de gelegenheid misbruik door in de regeling ook kwalita
tieve elementen onder te brengen, zoals de soms gewenste voorkeur voor 
alternatief werkende huisartsen. De Landelijke Huisartsenvereniging protes
teerde en ging in beroep. 

Op 12 december 1984 nam de Tweede Kamer een motie aan (ingediend 
door Dees en Cornelissen, bewerkt door de patiëntenvereniging voor enzym
therapie) waarin opneming van Vasolastine in het ziekenfondspakket werd 
bepleit. De staatssecretaris nam de motie over en handhaafde het middel als 
ziekenfondsverstrekking. 

1985 

1 Acupunctuur 
Het HwaTo Centre voor Chinese acupunctuur werd opgericht aan de Rijks
universiteit Groningen (RUG). I2y Het initiatief kwam van de Shanghai Acade
my of Traditional Chinese Medicine, dat contact zocht met de RUG omdat 
men zich grote zorgen maakte over het niveau van het acupunctuuronderwijs 
in Europa. Al snel gingen de eerste cursussen van start. Het HwaTo Centre 
beschikte over een klankbordgroep, die 'een belangrijke taak heeft bij het 
vaststellen van het curriculum van de opleidingen en bij het toezicht houden 
op de kwaliteit daarvan'. Voorzitter van de klankbordgroep was commissaris 
der Koningin Vonhoff. Enkele van de leden waren de neurochirurg Beks, 
Fortuyn ('directeur Fortuyn B v'), burgemeester Ouwerkerk, Labadie, farma-
cognost aan de Rijksuniversiteit Utrecht, Verbrugh, universitair hoofddocent 
in Rotterdam en de Chinese ambassadeur Wang Qiungyu. 
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ii Natuurgeneeswijze 
Op 31 mei 1985 vond in Utrecht het symposium Fytotherapie en Fytofarma-
ca plaats, georganiseerd door Biohorma en de subfaculteit Farmacie van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. Sprekers waren onder anderen Alfred Vogel, Laba-
die, Pauling en Aakster. 

Het prospectief onderzoek naar de Moermantherapie werd stopgezet we
gens onvoldoende medewerking van de Moerman-artsen. Zij eisten vrijwa
ring van acties van de Inspectie voor de Volksgezondheid, hetgeen hun niet 
werd toegezegd.128 

ui Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Rama Polderman opende in Baarn het Centrum voor Gezondheid en Bezin
ning. Hij werkte daarin samen met zijn echtgenote Kitty Knappert, voorma
lig actrice. Hij verwierf eerder bekendheid als natuurgeneeskundige, homeo-
paat, hindoedenker, helderziende, goochelaar en astroloog. Hij was reizend 
ambassadeur van de KLM, voor welke maatschappij hij een bandje insprak met 
slaapverwekkende teksten.'*9' '3° 

iv Homeopathie 
NRC Handelsblad bood in zijn Plusproducties het boek De Kleine Dokter van 
Alfred Vogel met korting aan aan zijn lezers'3'. Bij multiple sclerose wordt 
door Vogel in dit boek het gebruik van vermalen stierentestikels aangeraden. 
Daarmee moet de wervelkolom van nek tot stukje worden ingewreven. De 
omzet van Vogels bedrijf Biohorma in Nederland stijgt in 1985 tot 50 mil
joen gulden en er werken 160 mensen. 

vu Maatschappelijke oiitwikkelingen 
HetLOPAG (Landelijk Overleg van Patiëntenverenigingen voor Alternatieve 
Geneeswijzen) telde in 1985 inmiddels 35.000 leden en werkte samen met 
de NOVAG (Nederlandse Organisatie van Verenigingen voor Alternatieve 
Genezers).'32 Homeopathisch arts Nauta hield wekelijks een praatje op de 
TROs-radio over homeopathische middelen. De firma Bioform B v te Heeren
veen, gespecialiseerd in natuurlijke middelen, trachtte Nauta om te kopen. 
Hij zou onder meer een miljoen gulden in het buitenland kunnen ontvangen 
als hij reclame zou maken voor de producten van Bioform.'33 

1986 

11 Natuurgeneeswijze 
Oprichting van De Orthomoleculaire Koerier, Nederlands-Vlaams tijdschrift 
voor nutritionele geneeskunde, uitgegeven door Ortfios Media BV te Den 
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Haag. Hoofdredacteur werd de autodidact-voedingsdeskundige en voormalig 
registeraccountant Nieuwenhuis.'34 Deze zakenman was en is ook directeur 
van het Adviesburo Orthomoleculaire Voeding (AOV) in Den Haag en van de 
Stichting Orthomoleculaire Opleidingen (SOE). Het blad zou veel bijdragen 
publiceren van Defares, chelatiearts, van de Moerman-arts Valstar (ook advi
seur van de redactie), van de soE-docenten Woerlee en Van Ramshorst, van 
Copius Peereboom (eerder milieudeskundige) en van Houtsmuller, niet-toxi-
sche-tumor-arts en uitvinder van de Houtsmullertherapie als aanvulling bij 
de behandeling van kanker. 

De Moerman-arts Wiese krijgt van vws een subsidie toegekend van 
120.000 gulden voor zijn retrospectief onderzoek naar de Moermanthera
pie.135 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
In Paul van Dijks Geneeswijzen in Nederland (achtmaal herdrukt tussen 1976 
en 1993, uitgegeven bij Ankh-Hermes) werd in de uitgave van 1986 voor het 
eerst de term 'reiki' genoemd. Deze van oorsprong Japanse paranormale 
geneeswijze met handopleggingen, zou in ons land een aanzienlijke versprei
ding krijgen. Veel ex-patiënten meidden zich voor de kostbare opleiding tot 
reikimeester, die tot bekwaamheid op vier niveaus ('graden') kan leiden. De 
hoogste graad is die van grootmeester. Elk hoger niveau vergt een duurdere 
opleiding. Voor elke graad is er een inwijdingsritueel, waarbij het 'innerlijke 
genezingskanaal' steeds verder wordt geopend.'36' '37 

vws kende 400.000 gulden subsidie toe aan de stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Paranormale Geneeswijzen (WOPG) voor onderzoek naar het 
effect van paranormale behandeling van hoge bloeddruk. Uitvoerenden wa
ren de vakgroep Parapsychologie van de Rijksuniversiteit Utrecht en inter
nisten van het Academisch Ziekenhuis Utrecht.138 

Een Utrechtse arts werd berispt door het medisch tuchtcollege wegens 
samenwerking met een Filippijnse wonderchirurg die tegen forse betaling 
uitzaaiingen uit een kankerpatiënt 'opereerde' met blote handen.139 

iv Homeopathie 
Oprichting Nederlandse Vereniging van Homeopathische Tandartsen door 
de Overveense tandarts Neelissen in oktober. Hij kreeg daarbij royale steun 
van de Alkmaarse homeopathiefabrikant VSM, dat met het vsM-symposium 
'Homeopathie in de tandheelkunde' in mei 1986 veel tandartsen overtuigde 
van de waarde der homeopathie.'40 

Op 11 oktober 1986 vierde de Vereniging Homeopathie Nederland (VHN), 
een patiëntenvereniging, haar 100-jarig bestaan. De vereniging telde 10.000 
leden en commissaris der Koningin Beelaerts van Blokland verrichtte de 
opening van de festiviteiten. De VHN verwierf het predikaat 'koninklijk'!'4' 
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Hellevoetsluis 
x̂ Heilevoeis'uis, oude vestingstad met njiir. 32.000 inwoners, ligt aan het 

Haringvliet, op circa 35 Km ten zuidwesten van Rotter dam. 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente HeitevoetsiuismaKsn bekend dat, 

gehoord het advies van de vestigingsadviescommissie huisartsen Heüevoetsiuis 

en getet oc het bepaalde in artikel 6. ld i van hel Besluit Vestiging en Praktijk-

omvang Husaisen, er ruimte beslaat voor een nieuwe vestiging van een 

huisarts m/v 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Staatssecretaris Van der Reijden bezocht het congres van de Nederlandse 
Organisatie van Alternatief Geneeskundigen (NOVAG) en sprak daar gloedvol 
over yin en yang. De NOVAG-prijs voor wetenschappelijk onderzoek ging 
naar een acupuncturiste, die ontdekte dat acupunctuur de prestatie van kara-
teka's verbetert. De voormalig hartchirurg Van der Schaar kreeg er een eer
volle vermelding wegens zijn onderzoek naar de chelatietherapie.'42 

Een periode van huisartsen-
overschoten pro-alternatief over
heidsbeleid culmineerde in het 
'Besluit Vestiging en Praktijkom-
vang Huisartsen', dat op i febru
ari 1986 van kracht werd. Als on
derdeel van dit besluit stelde 
staatssecretaris Van der Reijden 
plaatselijke vestigingscommis
sies in, waarin naast de huisartsen 
ook vertegenwoordigers van de 
gemeente, de verzekeraars, de pa
tiëntenverenigingen en de kruis
verenigingen zaten. De Lande
lijke Huisartsen Vereniging (LHV) 
en de KNMG waren het met de 

kwalitatieve aanwijzingen die de 
staatssecretaris ook nog gaf, on
eens en procedeerden tot aan de 
Hoge Raad. Zij moesten echter 
het onderspit delven. In die 
kwalitatieve aanwijzigingen had 
Van der Reijden gesteld dat ook 
gelet moest worden op gelijke 
kansen voor beide geslachten, op 
leeftijd, op eerlijke kansen voor 

artsen die alternatieve geneeswijzen aanhingen en op representatie van aller
lei ethische opvattingen (over abortus, euthanasie en dergelijke). In adverten
ties waarin vacatures voor huisartsen werden bekendgemaakt stond sindsdien 
steeds vaker een uitgebreide profielschets. Op 26 juni 1987 plaatste Medisch 
Contact voor het eerst een advertentie waarin homeopathische vakbekwaam
heid als eis werd gesteld. Het betrof een vacature in de gemeente Hellevoet
sluis. Schrijver dezes stuurde een vruchteloos gebleven protestbrief,'43' '44 ' '45 

want Medisch Contact zou dergelijke advertenties gewoon blijven plaatsen. 
Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de eerstelijns gezond-

De plaats van vestiging is gelegen m oe meuwbcuwwrjk "Den Bonsen Hoek' 

Van de kandidaten wordt verwacht dal d j : 

- zich gekwahhceerd hebben op net vakrerrerr oer homeopathie 

- zich bereid vertoen laken Ie verrichten als COPSL Itahebu reau-arts c q. 

deelnemen aan de appucabeaj'Siis r. i> -aanfekenuig 

- zich Pererd lonen samen Ie werken met eerstelijns IgezcndheicsWoorzieningen 

- Zfchoeretó veftoen in de reeds functionerende waarceemgroepieni te worden 

opgenomen 

Kj gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwene huisarts 

Huisartsen die voor deze vestiging in aanmerking willen korren, dienen binnen 

14 dagen na verschijningsdatum van deze bekendmaking (uitsluitend) schriftelijk 

Ie reageren Oe reactie dient gericht Ie zijn aan het coikege van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Hetievoetsiuis, t.a.v afdeling Welzijn-Z. 

Oostzanddt|k 26 3221 AL Hellevoetsluis 

Advertentie uit Medisch Contact van 
2(5 juni 1987. Dit was de eerste waarin 
aan de reflectant-huisarts de expliciete 

eis werd gesteld een homeopathische opleiding 
te hebben gevolgd. Later volgden er meer. 

306 



heidszorg) analyseerde later 598 advertenties over de periode 1986 tot 1991 
waarin naar een huisarts werd gevraagd. In 77 procent van de advertenties 
werd niets gezegd over alternatief/regulier, in 5 procent werd expliciet ge
vraagd naar een reguliere huisarts, terwijl in 18 procent een alternatief of 
tenminste pro-alternatief arts werd gevraagd. Deze voorkeur kwam het 
meest voor in de drie westelijke provincies. De alternatieve eis werd in 1988 
en 1990 vaker gesteld dan in 1986.146 

1987 

I Acupunctuur 
De consumentenbond adviseerde in zijn consumentenwijzer Mondig bij de 
tandarts elektroacupunctuur volgens Voll bij chronische, moeilijk oplosbare 
klachten. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceerde een caput 
selectum van de Nijmeegse anesthesist Kho over acupunctuur.'47 

In Groningen ontvingen zestien Nederlandse huisartsen en een kaakchi-
rurg, na een zes weken durende opleiding, het officiële acupunctuurdiploma 
van de Shanghai Academy of Traditional Chinese Medicine uit handen van 
directeurTermeulen van het HwaTo Centre.'4 

Op 26 februari 1987 werd de Nederlandse Vereniging voor Elektroacu
punctuur opgericht. Libelle berichtte over homeopunctuur, waarbij de naal
den eerst in een homeopathisch middel worden gedoopt. 

II Natuurgeneeswijze 
De Maatschappij ter Bevordering der Orthomoleculaire Geneeskunde 
(MBOG) wordt opgericht door de eerder genoemde Schuitemaker, apotheker 
n.p. en importeur-groothandelaar in vitamines en mineralen. Ook was er de 
oprichting van het voornamelijk orthomoleculaire propagandablad Arts en 
Alternatief. Het blad, dat tot 1996 zou blijven verschijnen, publiceerde veel 
artikelen van de psycholoog Vroon, homeopathisch arts Bodde, Schuitemaker 
en Van Wijk, homeopathisch sympathisant en celbioloog. 

iv Homeopathie 
Diergaarde Blijdorp te Rotterdam ontsloeg dierenarts Lateur, die bij ernstige 
infecties bij gorilla's homeopathische middelen voorschreef. De dieren over
leden.'4» 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Er vonden gesprekken plaats tussen de KNMG-leiding en de Artsenfederatie 
Alternatieve/Additieve Geneeswijzen (AAG) over eventuele registratie van 
alternatieve artsen.'50' '5 ' Die registratie kwam er niet, vooral dankzij krach
tig verzet van de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV). 
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1988 

i Acupunctuur 
In april werd op het ministerie van wvc de Chinese acupunctuurprofessor 
Chen Shao Wu ontvangen door Haak, belast met het aandachtsgebied alter
natieve geneeswijzen. De aan het Pekinese College voor Acupunctuur ver
bonden Wu had door gebruikmaking van radiomagnetische en gammastra
ling op honderd proefpersonen de langgezochte acupunctuurmeridianen 
'waargenomen'. Haak, in zijn vrije tijd ook secretaris van de antroposofische 
vereniging IRIS, ontving W U met veel egards.'52 

11 Natuurgeneeswijze 
De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) werd opgericht. Eerste 
voorzitter werd de Utrechtse hoogleraar farmacognosie Labadie, ook ge
lieerd aan dr. Alfred Vogel.153 Biohorma en VSM waren initiatoren. De KNMG 
en de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Pharmacie) wezen de avances van de NVF direct af,'54 maar het genootschap 
zou in 2002 wel worden toegelaten tot de Federatie van Medisch-weten-
schappelijke Verenigingen. '55 De NVF ging een blad uitgeven, hield tweemaal 
per jaar een symposium en stelde een bijzondere leerstoel in. 

Op 1 april 1988 ging in Hilversum het integrale gezondheidscentrum De 
Nieuwe Vaart van start, een initiatief van het Utrechtse Transferpunt voor 
Geïntegreerde Geneeskunde. Aan de basis ervan stonden project-ontwikke
laar Matser, de parapsycholoog Van Praag en Linnemans, celbioloog en the
rapeut ('human sense consulent'). Reeds na anderhalf jaar was er een crisis 
wegens een tekort van een miljoen gulden en werd het centrum in zijn voort
bestaan bedreigd.'5ÓToch slaagde het centrum erin te overleven en het zou 
in 1998 zijn tienjarig bestaan vieren. Er werkten toen inmiddels twintig men
sen en zakenman Zaanstra, zoon van een magnetiseuse, was voorzitter van 
het bestuur.'57 

Johnny Jordaan, suikerpatiënt en roker en lijdend aan uitgebreide atliero-
sclerose, vertrok enkele maanden voor zijn dood naar de vs voor een kostba
re chelatietherapie. De populaire zanger van levensliederen overleed op 8 
januari 1989 aan een hersenbloeding, nadat hij kort daarvoor, eveneens door 
zijn vaatlijden, zijn gezichtsvermogen had verloren.'5"8 

ui Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Tijdens het EK-voetbal in Duitsland lieten de spelers Gullit en Van Basten 
'haptonoom' Ted Troost stiekem overkomen ondanks verzet van bondsarts 
Kessel. 

In 1988 was er de oprichting van het Helen Dowling Institute (HDI) door 
voormalig patholoog M.J. de Vries, wiens leerstoel aan de EUR werd wegbe-
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zuinigd. De Vries ging gestaltpsychologie studeren en raakte begin jaren 
tachtig onder de indruk van Kitty Geneugelijk, een Rotterdamse huisvrouw, 
die allang dood had moeten zijn aan kanker, maar 'haar leven in eigen hand 
nam'. Zij publiceerde in 1982 haar autobiografie onder de titel Ik zou gek zijn 
als ik geen nieuwe schoenen koop.'59 Het Rotterdamse HDI ging zich toeleggen 
op psychosociale oncologie. De Vries had veel belangstelling voor spontane 
regressie van kanker en ging een 'fase u-studie' naar de invloed van psycho
logische begeleiding op het beloop van kanker opzetten. Ook wilde het HDI 
het verband tussen persoonlijkheidskenmerken en het ontstaan en beloop van 
kanker onderzoeken. De Erasmus Universiteit distantieerde zich later van 
het HDI, dat onder meer gesubsidieerd werd en wordt door het ministerie 
van vws, het KWF en het VSB Fonds. In 1992 zou De Vries tijdens een radio
debat met Karin Spaink onomwonden stellen dat zijn patiënten langer leven 
dan kankerpatiënten die zich niet blootstellen aan zijn 'psychosociale inter
venties'.100 Het onderzoeksprogramma liep grotendeels dood en het HDI 
vond in 2000 eindelijk onderdak in het Utrechtse Diakonessenhuis. Groeps-
cursussen voor kankerpatiënten, creatieve therapie en aromatherapie blijven 
tot het pakket behoren, maar men gelooft inmiddels niet meer in een gunsti
ge beïnvloeding op het beloop van kanker door middel van psychische wils
besluiten.'6l Ook de rol van psychische factoren bij de zeldzame regressie van 
kanker - lange tijd een geloofsartikel van De Vries - kon niet worden aange
toond (zie paragraaf 6.5). 

Te Loosdrecht werd de stichting Merkawah opgericht, met als doel het 
onderzoeknaar en de kennis van Bijna Dood Ervaringen (BDE) te bevorde
ren. Men begon met een enquête onder 500 mensen die klinisch dood waren 
geweest.102'IÓ3 In 1977 was de eerste druk verschenen van de vertaling van 
Moody's boek Life after life uit 1975, waarvan in ons land in 1989 de dertien
de druk zou verschijnen, getiteld Leven na dit leven. De belangstelling voor 
de gevolgen van de BDE was sinds 1977 steeds toegenomen. 

v Homeopathie 
Er verschijnt een Nederlandstalig Leerboek Homeopathie bij de wetenschappe
lijke uitgeverij Bohn, Scheltema & Holkema.'64 Aan het boek werkten tien 
homeopathische artsen en één apotheker mee. Het KNMG-ledenorgaan Me
disch Contact plaatste een lovende recensie over het boek van de hand van de 
homeopathisch arts Maas, als 'privaat-docent' verbonden aan de v u . 5 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Tussen 1988 en 1991 speelde zich de affaire-Van der Smagt af: een Biltse 
huisarts werd veroordeeld door KNMG-rechtspraak wegens 'openlijke kritiek' 
op (alternatieve) collega's in een artikel in Medisch Contact in oktober 1988.Io6 

Van der Smagt werd voor de KNMG-rechtspraak gedaagd door natuurarts 
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Linschoten, geholpen door medisch socioloog Aakster, en werd veroordeeld, 
op grond van art. 44 van de Gedragsregels, waarin het openlijk kritiseren van 
collega's is verboden, tot het schrijven van een rectificatie in Medisch Con
tact. l6? Van der Smagt deed dit en zegde tegelijk zijn lidmaatschap van de 
KNMG op.'68 Medisch Contact van 30 maart 1990 was grotendeels gevuld met 
verontwaardigde reacties op de affaire en werd een collector's item.169 Na 
veel intern debat (de stroom ingezonden brieven in Medisch Contact ging door 
tot augustus) werden op 3 oktober 1991 tijdens een Algemene Vergadering 
van de KNMG nieuwe gedragsregels vastgesteld. De nieuwe regels waren kriti
scher ten aanzien van 'andere geneeswijzen' dan ten aanzien van de reguliere, 
maar die 'andere geneeswijzen' mogen toch in uitzonderingsgevallen en in 
hopeloze gevallen worden toegepast.'7°' '7 ' Van der Smagt werd weer lid van 
de KNMG, maar in een proefproces bleek dat artsen die homeopathie en/of 
acupunctuur toepassen niet geroyeerd werden.'72 Linschoten bleef als na
tuurarts praktiseren en komt tegenwoordig af en toe in het nieuws met zijn 
kuren van 'sapvasten' of de door hem zeer aanbevolen eigen urinetherapie 
(drinken!).1" 

Homeopathie- en fytotherapie fabrikant vs M uit Alkmaar ging adverteren 
in Medisch Contact. Men beweerde met Coffea D3 slapeloosheid te kunnen 
behandelen. 'Kun je met koffie slapeloosheid genezen?', luidde de vraag in 
de advertentie, gevolgd door een uitleg van het 'Similia-principe', dat .wil 
zeggen het gelijkende met het gelijkende genezen. Ingezonden briefschrijver 
Hoogendoorn vroeg zich af of niet hetzelfde effect bereikt kan worden door 
's avonds voor het slapen gaan de allerlaatste achtergebleven druppel koffie 
aan het kopje te ontworstelen. '74 Ondanks alle commotie over de alternatieve 
geneeswijzen opende KNMG-voorzitter Cense het lustrumcongres van de 
NAAV (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging). De acupuncturisten 
waren daarmee zeer ingenomen.'75 

Uitgeverij Ankh-Hermes kwam met een nieuw tijdschrift, Integraal, met 
als hoofdredacteur parapsycholoog Bosga. Verder namen Vroon, psycholoog, 
Van Praag, parapsycholoog, drie Utrechtse celbiologen en de antroposoof 
Kramers zitting in de redactie. 

Op 20 mei organiseerde de medische faculteit van de Utrechtse universi
teit een postacademische cursus 'Alternatieve geneeskunde en wetenschappe
lijk onderzoek', gedragen door de leden van de werkgroep Biologische en 
Natuurlijke Geneesmethoden (BÉNG), die een transferpunt wil zijn voor'ge-
integreerde geneeskunde'. Docenten waren Wiegant en Van Wijk, celbiolo
gen en Kramers, epidemioloog.'76 

Het KNMG-jaarcongres op 6, 7 en 8 oktober 1988 te Haarlem, was gewijd 
aan preventie. Eén ochtend kregen de alternatieven het woord: de antroposo
fisch arts Witsenburg, de natuurarts Linschoten en de homeopathisch arts 
De Lange-de Klerk.'77 
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Een enquête onder huisartsen door Visser van het NiveP78 leidde tot de 
volgende resultaten: 80 procent stond positief tegenover manuele therapie 
en 40 procent vond dat het in het basisverzekeringspakket moest. Zestig 
procent stond positief tegenover acupunctuur en 2 3 procent wenste opname 
in het ziekenfondspakket. Eveneens 60 procent stond positief tegenover ho
meopathie en 15 procent wenste opname ervan in het pakket. Ongeveer 40 
procent van de huisartsen paste zelf homeopathie toe, hoewel slechts een 
kwart van hen een cursus homeopathie had gevolgd. 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
Knipschild, hoogleraar klinische epidemiologie te Maastricht, publiceerde 
onderzoek waaruit bleek dat iriscopie waardeloos is.179' '8o 

Op 20 mei 1988 promoveerde in Utrecht de parapsycholoog Attevelt op 
het onderwerp Paranormal healing. '8 ' Hij ontving voor zijn onderzoek subsi
die van het Johan Borgman Fonds (waarin de nalatenschap van de bekende 
magnetiseur Borgman'82 wordt beheerd). 

Het proefschrift werd opgezet in samenwerking met de leden van de 
NFPN, de beroepsvereniging van paranormale genezers, die in die periode 
naar schatting goed waren voor 1,5 miljoen patiëntencontacten per jaar. Het 
proefschrift bestaat grotendeels uit beschrijvingen van de behandelde klach
ten, kenmerken van patiënten en aantallen contacten per patiënt. Ook werd 
de 4379 patiënten gevraagd naar de ondervonden verbetering, welke aanzien
lijk was. Slechts 1 procent verslechterde tijdens de therapie. Het proefschrift 
bevat ook een onderzoek onder 97 patiënten, lijdend aan astma en/of astma
tische bronchitis. Deze werden verdeeld in drie groepen: 'optimaal' paranor
maal behandeld, behandeling op afstand en controlegroep. De optimaal be
handelde groep verbeterde na acht behandelingen, maar de onderzoeker zei 
zelf al dat dit heel goed een placebo-effect kon zijn en niet van het effect van 
de paranormale 'psi'-factor. Attevelt pleitte dan ook voor meer onderzoek. 

Een groep internisten en nefrologen uit het Academisch Ziekenhuis 
Utrecht deed in samenwerking met Attevelt onderzoek naar het effect van 
paranormale behandeling van hoge bloeddruk.'83 In alle drie de subgroepen, 
(1) handoplegging, (2) behandeling op afstand, (3) geen behandeling op af
stand, daalde de bloeddruk tijdens het experiment. De systolische ('boven-') 
druk daalde met 17 mm Hg na 15 weken en de diastolische ('onder-')druk 
met 8 mm Hg. Er waren geen significante verschillen tussen de drie groepen 
en een paranormaal effect werd niet aangetoond. 
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i Acupunctuur 
In de Volkskrant van 22 juli 1989 gaf tandarts-acupuncturist Bong hoog op 
van de goede contacten tussen zijn NAAV en de KNMG. Korte tijd later zou 
blijken dat KNMG en NAAV geen overeenstemming konden bereiken over een 
register van alternatieve artsen. De KNMG wees registratie af, maar was niet 
tegen een aantekeningenstelsel. Dit laatste was voor de NAAV niet accepta-
b e L . 8 4 , ,85 

Aan de Rijksuniversiteit Groningen startte men met acupunctuuronder-
wijs voor aanstaande tandartsen. De subfaculteit Tandheelkunde had een 
samenwerkingscontract getekend met de Shanghai Academy of Traditional 
Chinese Medicine.186 

In Kijk, een wetenschapsblad voor de jeugd, gaf tandarts Bong, lid van de 
NAAV, zijn visie op de acupunctuur. Hij vertelde dat hij ooit iemand had ge
nezen van hartklachten door het trekken van een verstandskies. 

In Groningen tekenden afgevaardigden van de universiteit van Sjanghai 
een overeenkomst met de subfaculteit Tandheelkunde van de universiteit van 
Groningen. Hier ziet men de heren dr. Lu DeMing, directeur H. Vermeulen, 

dr. Chen Han Ping, Zhang en dr. Zhang Quen (v.l.n.r.). Het ging om de 
eerste ''erkende'1 opleiding in Europa voor acupunctuur. 

(Foto: Frank Straatemeier EFG) 

11 Natuurgeneeswijze 
Het advertentieblad Arts en Alternatief werd opgericht, met daarin veel arti
kelen over de zegeningen van orthomoleculaire middelen en reclame voor 
onder meer het Adviesburo Orthomoleculaire Voeding te Den Haag. 
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Voorzitter Schram, arts, van de Moermanstichting werd door het medisch 
tuchtcollege veroordeeld tot vier maanden schorsing, wegens slechte behan
deling van een vrouw met borstkanker. 7 

In de periode 1989 tot 1994 ontwikkelde kruidenvrouw Klazien uit het 
Overijsselse Zalk (1919-1997) zich tot een nationale bekendheid na televisie
optredens in NCRV'S Passage, waarin zij wekelijks natuurgeneeslcundige advie
zen gaf. Eind 1991 waren er van haar boeken Allerhande dingen van de natuur 
760.000 exemplaren verkocht en zij prijkte met twee van haar boeken op 
nummer twee en drie in de toptien van de meest verkochte boeken in ons 
land.188, l89 Zij werd later gepersifleerd door Koot en Bie in hun wekelijkse 
tv-programma Keek op de Week als 'Berendien uut Wïsp' (eind 1991). 

Onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygi
ëne (RIVM) kon geen enkel gunstig effect vinden van Vasolastine op de vaat-
wand van met cholesterol overvoerde konijnen.190 

In Bilthoven werd het Centrum voor Behandeling Diabetespatiënten 
opgericht door twee internisten, Dankmeijer en Storms. Reguliere en alter
natieve methoden werden er gecombineerd. Men ging hypnotherapie, 
elektro-acupunctuur, homeopathie, metamorfosemassage en Ayurvedische 
geneeskunde bieden.'9' Dankmeijer zou in 1996 worden ontslagen, nadat 
zijn werkwijze in opspraak was gekomen. De Utrechtse inspecteur Remmen 
sprak van 'een wonderlijke mix van alternatieve therapieën, waarvan een aan
tal ronduit gevaarlijk is'. Dankmeijer was en is ook aanhanger van aurarea-
ding, honingtherapie en sonotherapie bij aderverkalking. Verder werkte hij 
samen met paragnosten en waakt hij tegen aardstralen. Hij heeft ook een 
voorkeur voor de obsolete dierlijke insuline en is tegenstander van syntheti
sche insuline.'92 Dankmeijer praktiseert vanaf april 1996 als zelfstandig arts 
voor integrale geneeskunde en biedt onder meer natuurgeneeswijze, biofysi-
sche geneeskunde, paranormale geneeskunde, psychotherapie en ayurveda. '93 

111 Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
De haptonomie kreeg in 1989 in ons land steeds meer vaste voet aan de 
grond en werd met name bij fysiotherapeuten geliefd. Veel sporters schreven 
er hun successen aan toe en de aanpak is populair als alternatief voor de klas
sieke zwangerschapsgymnastiek. De haptonomie is uitgevonden door de 
Nederlandse fysiotherapeut Veldman (1920), die in it)-]-] Tastzin naar zinvol 
contact schreef en reeds in 1964 zijn eerste opleidingsinstituut, de Academie 
voor Haptonomie en Kinesionomie begon. In 1974 verhuisde de academie 
naar Overasselt. In 1988 verscheen zijn magnum opus, het boek Haptonomie, 
wetenschap van de affectiviteit (444 pagina's), waarin nog eens uitvoerig het 
effect van gevoelvolle en deskundige aanraking wordt gepropageerd. Het 
boek werd in 2001 in het Frans vertaald. Al vrij snel na oprichting van Veld-
mans academie, ontstonden er veel concurrerende opleidingen. In 1985 volg-
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de de oprichting van het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie door 
de arts F.R.Veldman, zoon van de bedenker der haptonomie. Ted Troost 
werd een van zijn meest succesvolle leerlingen, maar Veldman veroordeelde 
diens populaire aanpak.'94' '9S 

iv Homeopathie 
Per i mei 1989 werd het Besluit Wijziging Farmaceutische Hulp van staats
secretaris Dees van kracht. In dit besluit werd het ziekenfondspakket ge
schoond van goedkope, maar werkzame huismiddelen (tegen onder meer 
obstipatie, hoofdpijn, schimmelinfecties, acne), maar de vergoeding van ho
meopathische en antroposofische middelen bleef gehandhaafd. Criterium 
voor erkenning als homeopathisch middel was vermelding in de Amtliche 
Ausgabe 1978Van het Deutsche Homeopathische Arztieibucb.Deziekenfondsraad 
was minder gelukkig met de ruimhartige regeling voor de antroposofische 
middelen, maar had ingestemd met de regeling betreffende de homeopathica. 
De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) stuurde een protestbrief naar 
de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid.,g6 Vele anderen protesteer
den in Medisch Contact197: Van Dongen, Ariëns, Girbes, Soeters en Knap. 

De vu-homeopaat Maas werd door de Nijmeegse farmacoloogprof. Ariëns 
betrapt op leugens in een hoofdstuk in het boek Integrale Geneeskunde over 
wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie.'98 Hij beweerde dat bij 
proefdieren (ratten) een effect van Pulsatilla D30 (= sub-Avogadro verdunde 
wildemanskruid) op de ovaria was vastgesteld. Dit was niet waar.'99 Maas 
hield eerst vol dat hij de waarheid had gesproken, maar nadat Ariëns hem een 
brief van prof. Van Rees (onder wiens supervisie het onderzoek op verzoek 
van Van 't Riet te Leiden had plaatsgevonden) toonde die zich daarin volledig 
distantieerde van Maas' versie van het resultaat van die proeven, bood Maas 
Ariëns zijn excuses aan.200 

v Antroposofische geneeskunde 
Er werd aangevangen met een volledig gesubsidieerd onderzoek naar het 
effect van een homeopathisch 'ontgiftingsmiddeP (Biplantol) op door zure 
regen aangerichte schade aan bossen. Het project stond onder leidingvan de 
antroposofisch ingenieur Andeweg, verbonden aan het (antroposofische) 
Louis Bolk Instituut. Ook het Rijksinstituut voor Onderzoek in Bosch- en 
Landschapsbouw deed mee. De ministeries van Landbouw en Visserij en van 
VROM gaven 81.000 gulden, het Prins Bernhard Fonds gaf 15.000 gulden en 
Gedeputeerde Staten Gelderland 77.000 gulden. DeVtdK protesteerde ver
geefs.20'Voor de resultaten: zie onder 1992. 

314 



vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Blommers, tweede secretaris van de Homeopathische Specialisten Vereniging 
(HSV), verweet de KNMG dat zij door haar onwil om een register van erkende 
homeopathische artsen te openen, bevordert dat patiënten bij lekentherapeu
ten terechtkomen.202 

De ziekenfondsen gingen in hun aanvullingsfondsen vergoeding voor 
alternatieve geneeswijzen opnemen. Een van de eerste was het Haarlemse 
ziekenfonds Spaarneland. De VtdK protesteerde tevergeefs.203,2°4 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
In 1989 publiceerden de drie Maastrichtse klinisch epidemiologen Ter Riet, 
Kleijnen en Knipschild een serie artikelen over acupunctuur in Huisarts en 
Wetenschap. Na een historische introductie over de acupunctuur en haar 
eventuele werkingsmechanismen20' zetten de auteurs uitvoerig de techniek 
van de toen nog vrij nieuwe meta-analyse als reviewmethode uiteen.200 Ver
volgens werd van alle acupunctuurpublicaties op acht indicatiegebieden een 
meta-analyse uitgevoerd. Deze werden successievelijk in een leesbare stijl in 
Huisarts en Wetenschap gepubliceerd. Het betrof acupunctuur bij nekpijn/ 
rugpijn,207 reumatoide artritis,208 chronische pijn,200 migraine en spannings
hoofdpijn,210 aangezichtspijn,2" astma,2'2 stoppen met roken2'3 en stoppen 
met alcohol en drugs.2'4 De artikelenserie werd afgesloten met een nawoord 
en aanbevelingen.2'5 De auteurs concludeerden dat de effectiviteit van acu
punctuur niet was aangetoond. Twee van de auteurs waren a priori al scep
tisch geweest, de derde stond tevoren neutraal tot positief tegen de acupunc
tuur. Ze stelden in hun conclusie dat de acupunctuur een tot in het onzinnige 
uitgebreide theorie is, die gebaseerd lijkt op het feit dat je de ene pijn minder 
voelt als er een tweede wordt opgewekt. Vermoedelijk, aldus de auteurs, is de 
belangrijkste prestatie van de acupunctuur dat zij, zoals Mann in 1973 al 
schreef The La?icet"6 zo veel plekken op het menselijk lichaam heeft ont
dekt, waarin op veilige wijze een naald kan worden gestoken. 

1990 

I Acupunctuur 
In Noordwijk vond het congres 'Acupunctuur en neurobiologie' van de In
ternational Veterinary Acupuncture Society plaats, georganiseerd door de 
Stichting Nederlandse Veterinaire Acupunctuur (20 leden).2'7 

II Natuurgeneeswijze 
Michio Kushi, bedenker en propagandist van de macrobiotiek, werd geïnter
viewd in de Ontbijtshow van Catherine Keijl (Veronica). 

315 



in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Haptonoom Ted Troost, in 1988 nog geweerd door de medische leidingvan 
de KNVB bij het toenmalige EK in Berlijn, maakte deel uit van het begelei
dingsteam van het Nederlands elftal tijdens het WK 1990 in Italië. 

iv Homeopathie 
Op 4 april 1990 hield Van Londen, directeur-generaal Volksgezondheid, een 
feestrede ter gelegenheid van de uitbreiding van het fabriekscomplex van 
Biohorma in Elburg.2'8 

In de serie Apotheek Info van de KNMP verscheen de folder Homeopathische 
middelen 'genuanceerde' inhoud. De folder was niet kritisch ten opzichte van 
de homeopathie en gaf als aanbevolen literatuur drie doe-het-zelfboeken 
voor de leek, waaronder De Homeopathie-gids, over natuurlijke gezondheids
zorg en homeopathische zelfmedicatie, van Huijsen, uitgegeven door VSM te 
Alkmaar. VtdK-bestuurslid en hoogleraar farmacochemie Timmerman 
schreef in het Pharmaceutisch Weekblad over de KNMP en de bevordering van 
de homeopathie.219 Tegenover kranten repte hij van 'prietpraat' en 'larie
koek'.220 In hun antwoord schreven de KNMP-verantwoordelijken De Smet 
en Lelie-van der Zande, dat zij 'binnen andere kaders de homeopathie kri
tisch zullen blijven volgen', maar dat de folder was ingegeven door de vraag 
'hoe de apotheker in de huidige maatschappelijke verhoudingen kan omgaan 
met homeopathie'. Timmerman nam hier geen genoegen mee. De folder is 
overigens niet lang in roulatie gebleven.221 

Tweede-Kamerlid Lansink (CDA) reikte de vsM-Arij Vrijlandprijs voor 
homeopathie uit aan homeopadiisch arts Van der Reijden, initiator van de 
SHO (Stichting Homeopathische Opleidingen). 

v Antroposofische geneeskunde 
De antroposofische Willem Zeylmans van Emmichoven Kliniek in Bilthoven 
werd uitgebreid met een kinderafdeling van vijftien bedden. In de toekomst 
wilde men er ook verloskunde gaan bedrijven.222 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Staatssecretaris Simons besloot op 22 mei 1990 het besluit van 1980 over 
Vasolastine te prolongeren vanwege de 'sociaal-medische' betekenis van het 
middel.223 Aandringen van de VtdK op het elimineren van dit curiosum uit 
de verzekerde geneesmiddelenverstrekking bleef zonder effect.224 

Het Transferpunt voor Geïntegreerde Geneeskunde in Utrecht wordt 
opgeheven. Het betrof hier een project van enkele aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht verbonden celbiologen, die nauwe banden onderhielden met de 
firma VSM en sterk homeopathisch dachten.225 Men wilde een intermediaire 
functie vervullen tussen het alternatieve veld en de wetenschap. Dienstweige-
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raars konden er hun alternatieve dienstplicht vervullen onder leidingvan de 
celbiologen Van Wijk, Linnemans en Wiegant. 

In september 1990 wordt het Centrum voor Geïntegreerde Geneeskunde 
in Winterswijk geopend. In dit centrum konden vier categorieën chronische 
klachten worden behandeld door alternatieve artsen: hoofdpijn, buikpijn, 
rugpijn en doorbloedingsstoornissen in de benen, wvc gaf 400.000 gulden 
subsidie en ook NEHOMA (Nederlandse Associatie van fabrikanten en impor
teurs van homeopathische, antroposofische en fytoüherapeutische geneesmid
delen) en ziektekostenverzekeraar ONZ betaalden mee. Het centrum had 20 
medewerkers in dienst en de geschatte exploitatiekosten per jaar bedroegen 
2,5 miljoen gulden. Wetenschappelijke bijdragen aan het bedrijfsplan werden 
geleverd door de vakgroep Moleculaire Celbiologie van de Rijksuniversiteit 
Utrecht en door de Gezondheidsraadcommisie AB&WO.226 De resultaten 
zouden wetenschappelijk worden geëvalueerd en er was een indrukwekkend 
wetenschappelijk adviescollege. Het centrum, met de chirurg Vafi als me
disch coördinator en ir. Hoorn als directeur, werd een mislukking en ging op 
1 juni 1995 failliet. In 1996 werd aan een vertegenwoordiger van vws het 
door de Twentse bestuurskundige dr. J. Bos geschreven eindrapport aange
boden. Het rapport was slecht leesbaar en verdween in de bureaulade.227 

In juli 1990 verscheen het eerste nummer van een nieuw blad Care, be
doeld als opinieblad over integrale gezondheidszorg. Het duur en professio
neel vormgegeven blad werd met een inleidend artikel gelanceerd door Van 
der Reijden, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid. Het ging zes
maal per jaar verschijnen. Uitgever was Ankh-Hermes en het blad werd een 
uitgave van de Stichting NOVAG Publikaties genoemd. Later zou blijken dat 
NEHOMA het blad zwaar subsidieerde. 

In september 1990 verscheen het rapport Advies beroepsuitoefening en oplei
dingen alternatieve geneeswijzen van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen, 
onder leidingvan Menges, van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid 
(NRV).228 Hierin werden drie opleidingsniveaus tot zelfstandig alternatief 
genezer geschetst: mbo, hbo en universitair niveau. Het KNMG-lid van de 
Commissie Alternatieve Geneeswijzen distantieerde zich ervan. In een inter
view met Medisch Contact beschuldigde Menges reguliere artsen ervan te 
oordelen over alternatieve geneeswijzen terwijl zij absoluut geen kennis van 
zaken hebben. Schrijver dezes werd door hem als prototype van die groep 
artsen betiteld.229 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
De celbioloog Van Wijk baarde opzien met zijn herhaling van het als fraudu
leus ontmaskerde onderzoek van de Franse homeopaat Benveniste, die 'be
wees' met sub-Avogadro verdunde eiwitten toch biologische effecten te kun
nen verkrijgen. Van Wijk kon Benvenistes bevindingen niet bevestigen.230 Hij 
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stelde daar overigens veel pro-alternatieve geneeskunde uitvallend onderzoek 
tegenover, meestal gepubliceerd in niet peer-reviewed tijdschriften. Zo zou 
hij met Wiegant in 1993 publiceren over de medicijnentest uit de elektro-
acupunctuur volgens Voll, waarmee via elektrisch doormeten van in glazen 
buisjes gestopt homeopathisch medicijn op succesvolle wijze de juiste genees
middelkeuze zou kunnen worden bepaald.23''2J2 De moleculair bioloog Plas-
terk noemde deze ontdekking, als zij betrouwbaar zou zijn, een Nobelprijs 
waard en ging met Van Wijk in debat.233 

Na de aanbeveling van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen om meer 
wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve behandelwijzen te doen, be
sloot de regering om vanaf 1986 via de AWBZ, art. 52.3, jaarlijks een miljoen 
gulden ter beschikking te stellen. Na vier jaar werd dit beleid geëvalueerd 
door Van Eist, verbonden aan het Leidse Research voor Beleid.234 De evalua
tie wees uit dat dertien projectaanvragen waren gehonoreerd, terwijl er een 
dertigtal was afgewezen. De beslissingen over de ingediende projectaanvra
gen waren uitbesteed aan de Gezondheidsraadcommissie AB&WO, die actief 
was van 1983 tot 1993 en onder leiding stond van mw. Borst-Eilers. Ook 
bestond er toen een Kerngroep Alternatieve Geneeswijzen (KAG), die functio
neerde als een ambtelijk 'dwarsverband' binnen het departement. Het rap
port gaf een evaluatie van de deels nog lopende dertien projecten. 

Het betrof de volgende projecten: 

- Onderzoek naar het effect van paranormale geneeswijze op hypertensie; 
een randomised clinical trial (RCT) in samenwerking met een universitair 
instituut. 

- Onderzoek naar de effectiviteit van homeopathische geneesmiddelen bij 
recidiverende bovenste luchtweginfecties bij jonge kinderen; een RCT bin
nen een universitaire setting. 

- Transferpunt alternatieve geneeswijzen, dat zich voorstelde wetenschap
pelijk onderzoek en projectaanvragen bij de AWBZ te begeleiden. Dit leid
de uiteindelijk slechts bij een van de vier aldus begeleide projectaanvragen 
tot acceptatie (de laatstgenoemde in deze opsomming). 

- Onderzoek naar het effect van Iscador, een antroposofisch middel, op het 
immuunsysteem bij kankerpatiënten. 

- Literatuurstudie waarbij een inventarisatie werd gemaakt van de nationale 
en internationale publicaties over effectonderzoek naar alternatieve ge
neeswijzen. De studie werd uitgevoerd in een universitaire setting. 

- Onderzoek naar het effect van manuele therapie bij mensen met langduri
ge nek- en rugklachten; een RCT binnen een universitaire setting. 

- Inventariserend vragenlijstonderzoeknaar de werkzaamheid van orthoma-
nuele geneeskunde. Het onderzoek moest uitmonden in een promotie. 
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- Retrospectief onderzoek naar de waarde van de Moermantherapie. Het 
feitelijke onderzoek was eigenlijk al klaar en de subsidie betrof alleen de 
verslaglegging. Het ging hier om een geïsoleerd project buiten een uni
versitaire setting. 

- Haalbaarheidsstudie in het kader van mogelijk onderzoek naar het effect 
van de antroposofische behandeling van hypertensie. Hierin werd samen
gewerkt door antroposofische artsen en het huisartseninstituut van de vu. 
Het project liep dood... 

- Inventariserend onderzoek naar het voorkomen van rachitis in praktijken 
van antroposofische huisartsen; geen RCT. Pas de negende versie van het 
protocol werd goedgekeurd. 

- Onderzoek naar het effect van de homeopathische behandeling van proc
tocolitis; een RCT. Het project liep stuk op geringe instroom. 

- Inventariserend onderzoek naar de waarde van chiropraxie; een literatuur
onderzoek en een enquête onder chiropractoren, in een universitaire set
ting. 

- Onderzoek naar de effectiviteit van paranormale behandeling bij reuma. 
Subsidie werd toegekend via hulp van bovengenoemd Transferpunt. Uit
voering in een universitaire setting. 

Volgens Van Eist waren de resultaten van deze onderzoeken vaak teleurstel
lend en zou de overheid er bij toekomstig beleid goed aan doen een actievere 
sturende rol op zich te nemen. Het rapport sprak een voorkeur uit voor pa
tiëntgebonden onderzoek in een universitaire setting, bijvoorbeeld gefi
nancierd via het Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde. De nota Ontwikkelings
geneeskunde van 1990 sprak reeds over een voorgenomen geleidelijke 
ombuiging van effectonderzoek naar kosten- en verzekeringsaspecten. Van 
de twee studies die volgens Van Eist van alle dertien de meest bruikbare re
sultaten hadden opgeleverd, namelijk die met betrekking tot paranormale 
behandeling van hypertensie en die over de ortriomanuele geneeskunde, zal 
de laatste later in dit hoofdstuk uitgebreid worden besproken. Een effect van 
paranormale behandeling op hypertensie kon in het goed opgezette onder
zoek niet worden aangetoond (zie onder 1988). 

In Nijmegen promoveerde op 17 september 1990 Jacobs op het proefschrift 
Rheumajecta en Vasolastine: Verslagvan onderzoek naar het effect bij patiënten met 
reumatische aandoeningen. Subsidie werd verleend door de Nederlandse Ver
eniging voor Reumabestrijding en het Praeventiefonds. Het onderzoek be
stond uit een dubbelblind gemodificeerd 'cross-overonderzoek' gedurende 
tweemaal drie maanden bij 30 patiënten met fibromyalgie, 31 met artrose en 
34 met reumatoïde artritis. Injecties met Rheumajecta en Vasolastine werden 
vergeleken met placebo-injecties. De slotconclusie van de onderzoeker luid-

3 I Q 



de: 'De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat men van de toepas
sing van Rheumajecta en Vasolastine bij patiënten met reumatische aandoe
ningen niet meer effect mag verwachten dan van placebo.' 

Geruchtmakend was de Rotterdamse dubbelpromotie, op 14 december 1980, 
van Albers en Keizer op Een onderzoek naar de waarde van orthomanuele genees
kunde. Promotoren waren Abrahamse (statistiek en wiskunde, EUR) en Meijer 
(neurochirurgie, AZN). Subsidie werd verleend door de AWBZ. Er werd een 
enquête uitgevoerd onder 3715 patiënten die onder behandeling waren bij 
of die wachtten op behandeling van een van de 34 orthomanueel werkzame 
artsen in Nederland. De gegevens van 1944 patiënten, overgebleven na ana
lyse van 2887 ontvangen reacties, werden geanalyseerd. Alleen de subjectieve 
gegevens van de respondenten werden beoordeeld. 

Orthomanuele geneeskunde is een vorm van manuele therapie, ontwikkeld 
door de Voorburgse arts Sickesz, die ervan uitgaat dat het lichaam symme
trisch behoort te zijn en dat stoornissen in de symmetrie tijdens het leven 
kunnen ontstaan en dan kunnen leiden tot klachten van het bewegingsappa
raat, van inwendige organen en zelfs van de geestelijke gezondheid van de 
patiënt. Met manipulaties van vooral de wervelkolom worden deze klachten 
behandeld. 

De auteurs concludeerden dat hun 'beschrijvend prospectief onderzoek' 
zinvolle gegevens opleverde. 'In de periode met orthomanuele behandeling 
gaan ongeveer twee op de drie patiënten in hun algemene toestand vooruit, 
hetgeen de vooruitgang tijdens de wachtperiode duidelijk overtreft.' Het 
proefschrift leidde in Rotterdam tot een grote rel, waarbij de decaan van de 
medische faculteit, de hoogleraar orthopedie en de hoogleraar medische 
statistiek zich in krachtige taal van het proefschrift distantieerden.235'23<s 

Tegen het onderzoek kunnen gemakkelijk inhoudelijke bezwaren worden 
ingebracht.237'23-8 Deze zijn bij de samenvattende bespreking van het weten
schappelijk onderzoek in paragraaf 6.5 al aan de orde gekomen. 

1991 

1 Acupunctuur 
Op de pijnpolikliniek van het Academisch Ziekenhuis Utrecht werd acupunc
tuur geïntroduceerd.239 Door middel van een samenwerkingsverband met het 
Groningse Hwa To Centre kwam de acupunctuur ook ter beschikking van 
de Utrechtse bezoekers van de pijnpolikliniek. Zhang Yu Qi van het Hwa To 
Centre, die een vijfjarige opleiding in China achter de rug had, leerde zijn 
Utrechtse counterpart Sengers dat elk mens 361 acupunctuurpunten heeft. 
Ook stelde Zhang dat de tong de spiegel van de ziel is en, zo grapte hij: 'In 
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feite geven wij op deze manier ontwikkelingshulp aan het westen.' Er zou 
ook een uitwisseling van Nederlandse en Chinese artsen gaan plaatsvinden, 
waarvan de Chinezen hoopten te profiteren: 'Fysiotherapie, dat kennen wij 
bijvoorbeeld niet,' aldus Zhang. 

n Natuurgeneeswijze 
De stichter van het Centrum voor Enzymtherapie Haarzuilens te Utrecht, 
een accountant, kreeg een boete van 5000 gulden in verband met onbevoeg
de uitoefening der geneeskunst. Hij bemoeide zich sterk met de daar toege
paste behandelingen. Ook kreeg hij een boete van 25.000 gulden wegens 
valsheid in geschrifte en ontucht.240 

Het Retrospectief Onderzoek Moermantherapie (784 pagina's) werd aangebo
den aan staatssecretaris Simons. Dit volledig gesubsidieerde onderzoek werd 
in 1976 begonnen door de Moerman-arts Wiese en later door anderen afge
maakt.2-11 

De Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Biologische Tand
heelkunde werd opgericht, onder voorzitterschap van tandarts-acupuncturist 
Bong. 

Houtsmuller, gepensioneerd inlernist-diabetoloog uit Rotterdam, zocht 
de publiciteit met het verhaal dat hij een opgegeven kankerpatiënt was, die 
zichzelf had genezen met een door hem zelf ontwikkelde nieuwe variant op 
de Moermanmethode. Hij sloot zich aan bij de Moerman-artsen en na het 
overwinnen van forse weerstanden - hij veranderde Moermans kankerdieet 
vrij ingrijpend - ging hij dit gezelschap domineren. 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Vanuit de Maharishi gezondheidscentra in Lelystad en Laag Soeren werd 
gepubliceerd over Ayurvedische geneeskunde.242 Uit een advertentie voor 
een informatiedag over een Maharishi ayurveda artsencursus in het Neder
lands Tijdschrift voor Geneeskunde: 'Signaleer met behulp van polsdiagnose de 
klachten van uw patiënt zonder dat de patiënt u ze vertelt.' 

iv Homeopathie 
Er was veel prohomeopathische publiciteit na verschijning van het artikel 
'Clinical trials of homoeopathy' van Kleijnen, Knipschild en Ter Riet in het 
British Medicaljournal.243 NRCHandelsblad van 8 februari kopte op de voorpa
gina: 'Homeopathisch middel vaak werkzaam'. Het zou minstens tien jaar 
lang geciteerd gaan worden in vrijwel alle homeopathische reclame-uitingen 
en publicaties en door vele journalisten worden aangehaald. In het Vogel-
^p&nod\e\i Apotheek en homeopathie maakten artsen en apothekers reclame voor 
homeopathica. Zo maakte de neuroloogjanse reclame voor Geriaforce tegen 
geheugenverlies, de huisarts Prins voor Atrosan en Alchemilla-complex bij 
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De Koninklijke Vereniging lol bevordering van, de Horoeo-

patna in Nederland (KVHN) zoekt een opvoiger voor haar 

PRIVAATDOCENT 
HOMEOPATHIE (m/v) 

aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 

TAAK 

Hel geven van onderwijs over homeopathie aan medi
sche studenten vanaf net derde en vierde studiejaar. 
Na het behalen van het diploma kan de arts zich verder 
bekwamen in de homeopathie bij de "Sücttëng 
HomeopaliSche Opleidingen". 
Aan de Vrije Universiteit worden thans per iaar 25 colle
ges met een tijdsduur van ongeveer één uur gegeven. 

EISEN 

• homeopathisch (huisjarts met ruime praktijk ervanng 

• generalist op homeopathisch gebied 

• didactische vaardigheden en een goede PR.-attitude 

• ruime, bewezen welenschappeli|ke belangstelling voor 

homeopathie 

• door publicaties te kunnen aantonen dat hiv'zrj kritisch 

denkt 

• gerichtheid op samenwerken met andere organisaties 

op o.a. homeopathisch gebied zoals VHAN, SHO en 

KVHN 

• instemming net de beginselen van de Vrije Universiteit 

Aanstelling voor een penode van drie jaar, met mogelijk
heid tot herbenoeming. 

NADERE INFORMATIE 

Bij de huidige privaatdocent. Drs. H P J , Maas, tijdens 
de avonduren tel 1030) 51.34.00 ol bij de voorzitter van 
de KVHN, de heer H. Bredenoord, tel. (08303) 184.63. 

Schriftelijke sollicitaties met uitvceng curriculum vitae 
aan hel Hoofdbestuur KVHN, postbus SO003,1006 BA 
Amsterdam onder vermelding van "privaatdocent' op de 
envelop. 

HOMEOr 

gewrichtsklachten en de apotheker 
Van Nieuwenhuizen-Luyendijk voor 
Famosan bij overgangsklachten. 

De Rijksvoorlichtingsdienst ver
spreidde via Postbus 51 een folder 
over homeopathie. Het was een zeer 
onkritische folder met onder meer 
het advies om bij cholera arsenicum 
album te gebruiken. Een protest van 
emeritushoogleraar en farmacoloog 
Van Noordwijk bij staatssecretaris 
Simons bleef onbeantwoord, maar na 
een brief aan Postbus 51 werd de fol
der schielijk ingetrokken.244 

In Medisch Contact verscheen een 
advertentie van de Koninklijke Ver
eniging Homeopathie Nederland 
(KVHN), waarin een opvolger van 
Maas werd gezocht als privaatdocent 
homeopathie aan de vu. Een protest
actie van de VtdK bij de medische 
faculteit van de vu bleef zonder suc-
r p c 245 

Uit Medisch Contact van 
9 november igpi. 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
De ministeries van wvc en oszw maakten bekend dat niet-reguliere genees
wijzen voortaan zouden behoren tot de voorrangsgebieden voor ontwikke
lingsgeneeskunde. Onderzoekers konden subsidie aanvragen voor research 
op dit gebied.246 Eveneens in 1991 nam de wvc-ambtenaar belast met de 
regulering van alternatieve geneeswijzen, Boon, gefrustreerd ontslag na een 
reorganisatie. Die reorganisatie hield onder meer in dat 'ethiek' en alterna
tieve geneeswijzen werden ondergebracht bij de afdeling Ziekenhuiszorg en 
Topzorg.247 In een interview stelde GroenLinks-Kamerlid Beckers dat zij, 
Terpstra (VVD) en Kohnstamm (D66) de enige Kamerleden waren die de 
alternatieve geneeskunde een warm hart toedroegen. 

De NCRV en de AVRO kregen boetes wegens het maken van sluikreclame 
voor drie homeopathische firma's (VSM, Biohorma en Pflüger) in zwaar ex
tern gefinancierde voorlichtingsprogramma's op tv. Na een klacht van de 
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VtdK veroordeelde het Commissariaat voor de Media dit als ontoelaatbaar. 
Het betrof de series Een andere wijze van de AVRO en Natuurlijk genezen van 
de NCRV.248 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
In Maastricht promoveerde op 28 november 1991 Kleijnen op Food supple
ments and their efficacy.2W Subsidie werd verkregen van een vijftal homeopa
thische firma's, waaronder VSM en Dr. Vogel, en van de Stichting Ir. J.H.J. 
van de Laar. Het proefschrift bestond uit een literatuurstudie over de werk
zaamheid van vitamine c bij verkoudheid, vitamine E bij claudicatio intermit
tens en angina pectoris, vitamine B3 en B6 bij mentaal functioneren, vitamine 
B6 bij het premenstrueel syndroom, teunisbloemolie bij diverse aandoenin
gen, knoflook bij risico op hart en vaatziekte, en ginkgo biloba bij claudicatio 
intermittens en hersenfunctieachteruitgang. De slotconclusie van de auteur 
luidde: 'Algemeen kan gesteld worden dat de bewijzen voor de werkzaamheid 
van vele voedingssupplementen teleurstellend zijn. Voor knoflook, ginkgo en 
homeopathie lijken de uitkomsten gunstig, maar ook voor deze supplemen
ten is verder onderzoek noodzakelijk.' 

Op 27 mei promoveerde in Nijmegen de anesthesist Kho op Acupuncture in 
anaesthesia and surgery: Studies in China and the Netherlands. Subsidie werd 
verkregen van enkele reguliere farmaceutische firma's, alsmede van Homeo-
ropa en L'Univers in Dedemsvaart,2'"0 producent van acupunctuurbenodigd-
heden. 

Het onderzoek bestond enerzijds uit observaties van twintig schildklier-
operaties, uitgevoerd in China, waarbij de patiënten bij bewustzijn bleven, 
maar naast acupunctuur wel lokale verdoving, pijnstillers en kalmerende 
middelen kregen toegediend. Volledige pijnverdoving bleek niet mogelijk, 
maar de techniek werd door de auteur 'voor China' acceptabel geacht. In het 
tweede deel van de studie, uitgevoerd in Nijmegen, werd acupunctuuranes-
tfiesie (Kho vond deze term misleidend en achtte de term acupunctuur-
hypaesthesie eigenlijk correcter), wegens haar onoverkomelijke nadelen, 
gecombineerd met volledige narcose. Kho vergeleek in een groep van 29 
mannen, die onder narcose via een buikoperatie een retroperitoneale lymfe
klierdissectie moesten ondergaan, pijnbestrijding door middel van intrave
neuze toediening van standaard hoeveelheden i.v. Fentanyl (een opiaat) in 
combinatie met acupunctuuranesthesie en zeer lage dosering van i.v. Fen
tanyl. (Er vielen vijf patiënten uit: vier wegens te veel bloedverlies en één 
omdat deze bijna net zo veel Fentanyl nodig had als de acupunctuurgroep.) 
Beide vormen van anesthesie waren even effectief. Zowel bij het Chinese als 
bij het Nijmeegse deel van het onderzoek werd in het bloed naar de im-
muunstatus en naar de reactie van stresshormonen gekeken, zoals deze zich 
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voordeden tijdens en na de operaties. Hierbij kwamen geen belangrijke ver
schillen naar voren en klinische betekenis bleken de gemeten effecten niet te 
hebben. De algemene conclusie luidde dat acupunctuuranesthesie in China 
acceptabel is, maar in het Westen als onvoldoende effectief moet worden 
beschouwd. Het gebruik van opiaten tijdens narcose zou kunnen worden 
verminderd als tevens acupunctuuranesthesie wordt gegeven. In de samen
vattende bespreking in paragraaf 6.5 zijn enkele kanttekeningen bij het on
derzoek geplaatst. Vijf integraal in Kho's proefschrift opgenomen deelonder
zoeken werden gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften.251'252'253'254,255 

Drie klinisch epidemiologen uit Maastricht publiceerden een kritisch arti
kel over een onderzoek waaruit zou zijn gebleken dat chiropraxie superieur 
zou zijn aan gewone fysiotherapie bij lage rugpijn. Zij achtten het 'prema
tuur' om die conclusie te trekken.256 

1992 

1 Acupunctuur 
Directeur Termeulen van het aan de Rijksuniversiteit Groningen gelieerde 
Hwa To Centre uitte forse kritiek op de acupunctuuropleidingen in West-
Europa: te commercieel, soms laakbare praktijken en te lage ingangseisen. 
Veel van die opleidingen in ons land voerden volgens hem af en toe 'dubieu
ze shows op met Chinese profs' van onduidelijke reputatie. Het Hwa Tb 
Centre ging met behulp van de Chinese overheid in Groningen een Europe
se opleiding in Traditional Chinese Medicine beginnen.257 

ui Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Ted Troost behandelde Krajicek tijdens een tennistoernooi in Australië. De 
laatste legde tijdens een persconferentie aan de buitenlandse pers uit wat die 
behandeling inhield. 

Volgens berichtgeving in het AD werkte de door de vu beoogde privaatdo-
cent homeopathie Bodde in zijn huisartsenpraktijk samen met een paranor
maal genezeres (in zijn eigen praktijkruimte). Het bericht bracht zijn kandi
datuur ernstig in gevaar.258 

Karin Spaink publiceerde Het strafbare lichaam: De orenmaffia, kwakdenken 
en het placebo effect (De Balie, 1992259), waarin zij een felle en scherpzinnige 
aanval deed op een groep goed verkopende, invloedrijke 'medische' auteurs 
die de oorzaak en het verloop van elke ziekte toeschrijven aan factoren 'tus
sen de oren'. Ziekte is dan een 'zelfgekozen lijden'. Naast Amerikaanse au
teurs als Louise Hay, Thorwald Dethlefsen en Siegel krijgen haptonoom 
Troost en psycho-oncoloog De Vries flinke kritiek.200 In een radiodebat in 
VPRO'S God zij met ons tussen Spaink en De Vries, noemde Spaink het denken 
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van de orenmaffia fascistoïde en sloeg De Vries om de oren met citaten uit 
de publicatie 'Vechten voor leven'26' van het Helen Dowling Institute, die 
even erg zouden zijn als die van de Amerikaanse auteurs: 'Haar kanker was 
de explosie van een onverwerkt leven', en 'Ik heb kanker gekregen omdat ik 
altijd verkeerd gedacht heb of omdat ik mezelf altijd heb weggecijferd (...)'• 
Deze citaten waren afkomstig van op het Helen Dowling Institute begeleide 
patiënten, die volgens De Vries ook een langere overlevingsduur hadden.202 

Op 18 november 1992 wijdde de RVU een tv-programma, Het derde oog 
als medicijn, van een uur aan het Centrum voor Natuurgeneeswijzen en Aura
therapie van de Heerenveense magnetiseur Jelle Veeman. Het programma 
toonde de aan het centrum verbonden artsen en de makers stelden zich niet 
kritisch op. Veeman werkt al sinds 1945 in Heerenveen als magnetiseur en 
natuurgenezer.203 

Mevrouw Joke Damman ging inTiel onder de naam Jomanda volle zalen 
trekken als 'genezend medium'. De voormalige balletdanseres was zich al 
vroeg bewust van haar paranormale begaafdheid, maar brak nationaal door 
na een optreden in 1991 in het tv-programma Het zwarte gat van Tineke de 
Nooij. Zij trok met haar 'healings' zeer veel publiek en verdiende naar schat
ting enkele miljoenen guldens per jaar. Ze bouwde een goed contact op met 
enkele medici, zoals de gepensioneerde anesthesist Smalhout, de antroposofi
sche Kramers en de alternatieve internist Dankmeijer. In 1997 kreeg ze de 
Tielse Evenementenhal niet meer vol en stopte ze daar met haar activiteiten. 
In 2000 was haar roem verder tanende en later raakte zij in opspraak bij de 
dood van Millecam.204 

iv Homeopathie 
Brands, voormalig medewerker van Artsen zonder Grenzen en homeopa
thisch arts, richt de stichting Homeopaten zonder Grenzen (HZG) op. In 
Peru werden volgens Brands door de Franse afdeling van HZG goede resulta
ten geboekt tijdens een choleraepidemie: 'Soms knapten mensen binnen een 
halfuur alweer op, nog sneller dan met een antibioticum.' Bovendien bracht 
volgens hem homeopathie in die gebieden geen transportproblemen met zich 
mee: 'De middelen nemen nauwelijks ruimte in.'205 

In juli 1992 vond in Amsterdam het Wereld Aids Congres plaats met in 
de marge ervan het Alternatieve Aids Congres, georganiseerd door de ho
meopaten Laarhoven en Brands. Zij ontvingen hiervoor een ton subsidie van 
wvc en stelden onder meer de vraag aan de orde of men ook aids kan krijgen 
zonder besmetting met het HI v-virus en lanceerden onderzoeksvoorstellen 
om het effect van homeopathie op aids te onderzoeken. Brands had verno
men dat wvc hier niet onwelwillend tegenover zou staan.266 

De Biltse huisarts Van der Smagt publiceerde zijn erudiete Het wonder van 
het gelijkende, een 'Skeptische Notitie' over de homeopathie, die hij een col-
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lectieve dwaling noemt. Het werd in Medisch Contact gerecenseerd door de 
antroposofisch arts Verbrugh, die nota bene geen KNMG-lid is en van mening 
is dat er bij de homeopathie 'meer aan de hand is'.207 

v Antroposofische geneeswijze 
Begin 1992 kwamen ziektekostenverzekeraars Spaarneland en OHRA met de 
Antropolis: mensen die zich antroposofisch wilden laten behandelen konden 
zich daarvoor tegen bijbetaling van vijf tot zeven gulden per maand boven op 
het basispakket bij hen laten verzekeren. De Antropolis kwam tot stand na 
drie jaar voorwerk van deze verzekeraars samen met de Federatie Anthropo-
sofische Gezondheidszorg (FAG). De FAG voorspelde dat antroposofische 
ziekenfondsverzekerden, die sinds 1992 niet meer aan hun regionale zieken
fonds vastzaten, massaal zouden overstappen. Men rekende op enkele tien
duizenden, het werden er uiteindelijk 12.000. 

Het Haagse pr-adviesbureau Van Santen kwam in opdracht van de FAG 
met het rapport Antroposofie en public relations'. Volgens het in november 
1991 gepubliceerde maar pas medio 1992 openlijk besproken rapport kon het 
imago van de antroposofische geneeskunde, dat niet slecht is, nog verbeterd 
worden. Eén advies luidde om de gangbare 'h' uit het woord 'anthroposo-
fisch' te schrappen, want die oude schrijfwijze stond 'de uitstraling van eigen
tijds zijn en het met beide benen op de grond staan in de weg'.269 

In november 1992 verscheen het onderzoeksrapport De invloed van het 
homeopathische middel Biplantol in gebruik met minerale mest en kompost op op
standen van zomereik en groene den van ir. Andeweg, antroposofisch bioloog.270 

Het rapport beslaat 82 pagina's en de conclusie luidde dat, na toepassing van 
het in D 90 verdunde middel op het aan zure regen blootgestelde bos, Biplan
tol na drie jaar geen invloed op de vitaliteit van het bos bleek te hebben ge
had. 

vi Manuele geneeswijze 
In april 1992 verscheen het eerste nummer van het VGZ Magazine (orgaan 
van de verenigde zorgverzekeraars, oplage 986.000). Hierin stond onder 
meer een kritiekloos interview met Trooster, een van de eerste Nederlandse 
chiropractoren.27' 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Op 13 februari 1992 hield de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid 
een hoorzitting over de vergoeding van alternatieve middelen, VVD en 
GroenLinks toonden de meeste sympathie voor de alternatieven.272'273 

Het Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde verkeerde in moeilijk
heden en werd teruggebracht in verschijningsfrequentie van tien- naar zes
maal per jaar en verloor het adjectief Nederlands: men ging zich ook op Bel-
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gië richten. Het bij uitgeverij De Tijdstroom uitgegeven tijdschrift had een 
oplage van rond de 1300 en was verliesgevend. Onder toezicht van de redac
tie, bestaande uit onder anderen celbioloog Van Wijk, de psycholoog Vroon, 
Linnemans, Wiegant en Aakster, medisch socioloog, ging het Tijdschrift voor 
Integrale Geneeskunde Nederlands onderzoek publiceren dat 'zo onorthodox 
was dat het in de kolommen van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
geen kans kreeg'.274 

Van de hand van schrijver dezes, sinds 1988 voorzitter van de Vereniging 
tegen de Kwakzalverij, verscheen Hedendaagse kwakzalverij. Ook nu verzocht 
de redactie van Medisch Contact de antroposofisch arts Verbrugh om dit boek 
te recenseren. En dat terwijl de antroposofische artsen er in dat boek flink 
van langs krijgen. Zijn recensie is in feite één grote aanval op het boek en de 
normale kenmerken van een recensie (uitgever, ISBN en prijs) ontbreken in 
zijn verhaal.275 Hetzelfde boek werd in het Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde door hoofdredacteur Dunning lovend besproken.270 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
In Maastricht promoveerde op 27 maart 1992 epidemioloog Koes op Efficacy 
of manual therapy and physiotherapy for back and neck complaints. Subsidie voor 
het onderzoek kwam van het AWBZ en de Ziekenfondsraad. 

In dit onderzoek werd een groep van 250 mensen met aanhoudende rug-
en nekklachten ingedeeld in vier groepen. De eerste groep kreeg manuele 
therapie (passieve bewegingen van de rug), de tweede fysiotherapie (massage, 
bewegingstherapie en fysiotechnische applicaties), de derde werd doorbehan-
deld door de huisarts (uitleg en pijnstillers) en de vierde groep kreeg placebo-
fysiotherapie (aansluiting op ultrakortegolf- en ultrageluidsapparatuur zonder 
energieafgifte). In alle vier de groepen verminderden de klachten in de loop 
van de tijd. Fysiotherapie en manuele therapie waren de eerste drie maanden 
gelijkwaardig en beter dan de beide andere behandelwijzen. Voordeel van de 
manuele therapie was dat het resultaat na drie maanden met minder sessies 
werd bewerkstelligd. Bij follow-up na twaalf maanden bleek de groep die 
manuele therapie had gehad nog maar iets beter te zijn dan de andere. 

Maastrichtse klinisch epidemiologen publiceerden een overzicht van gepu
bliceerde onderzoeken naar de werkzaamheid van chiropraxie bij rugpijn. 
Conclusie: het lijkt een werkzame therapie te zijn, maar de kwaliteit van het 
gepubliceerde onderzoek maakt betere studies nog nodig alvorens echte con
clusies kunnen worden getrokken.277 
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Periode 1993-2002 

Afnemend debat in medische kringen, terugtredende overheid en verzeke
raars, onverwachte opkomst van ouderwetse kwakzalvertypes als Jomanda, 
Klazien uit Zalk en evangelist Zijlstra. Dure buitenlandse kwakzalvers mel
den zich op de Nederlandse markt (Brooker, Cuba, Bonati) en Moerman 
wordt verdrongen door Houtsmuller. Huisartsen trekken zich meer en meer 
terug uit de alternatieve geneeskunde en de omzet in homeopathie wordt 
overvleugeld door die in orthomoleculaire middelen. Eindrapportage van 
door de overheid gefinancierd Maastrichts literatuuronderzoek naar de 
werkzaamheid van alternatieve geneeswijzen. Inwerkingtreding van de wet 
BIG: geneeskunde wordt een vrij beroep. De overheid doet aan kwaliteitsbe
leid en registreert homeopathica. Oprichting van malafide 'kwakfondsen' en 
rumoer rond sterfgevallen (iatrosofie, macrobiotiek en niet-toxische tumor
therapie). 

1993 

I Acupunctuur 
In het Noorder Dierenpark in Emmen werd op het doodzieke olifantje Bo 
Gyi (die naar later blijkt een dwarslaesie had als gevolg van een wervelfrac-
tuur) acupunctuur en hydrotherapie toegepast. De acupunctuur was aan de 
dierentuin aangeboden door dr. Y.Q. Zhang, verbonden aan het Hwa To 
Centre voor traditionele Chinese geneeskunde van de Groningse subfaculteit 
Tandheelkunde. Het dier overleed niettemin. Protest tegen deze 'dierenmis
handeling' door de VtdK, waarna de Dierenbescherming op onderzoek uit 
ging in Emmen.'78 

II Natuurgeneeswijze 
Nederlandse Vereniging voor Chelatiedierapie procedeerde onder leiding 
van de Rotterdamse natuurarts Trossèl tegen de reumatoloog Rasker, die 
zich in een brochure voor reumapatiënten negatief had uitgelaten over deze 
therapie. Rasker won.279 

Selfmade orthomoleculair deskundige en directeur van het Haagse Advies-
buro Orthomoleculaire Voeding (AOV) Nieuwenhuis publiceerde het boek 
Vrije Radicalen, met een voorwoord van Defares. Van Noordwijk, emeritus 
hoogleraar farmacologie, kraakte het af in Skepter: 'Nieuwenhuis noemt vita
mines "lichaamseigen stoffen", terwijl ze nu juist gedefinieerd zijn als stoffen 
die het lichaam niet zelf kan aanmaken."80 
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in Paranormale en geest-licbaamgeneeswijzen 
Tijdens een toespraak in het 'centrum voor natuurgeneeswijzen en psycho
therapie' Onder de Groene Pannen in Rosmalen onthulde hoofddirecteur 
gezondheidszorg van wvc Scheerder dat uit door wvc gesubsidieerd onder
zoek was gebleken dat paranormale genezers mensen met chronische aan
doeningen niet kunnen genezen. Het onderzoek werd door het Utrechtse 
Parapsychologisch Instituut uitgevoerd onder 140 mensen. Opvallend was 
dat de mensen toch bleven gaan, want 'de cliënten hebben kennelijk meerde
re hulpvragen, waarvan die naar genezing er maar één is', aldus Scheerder.2 ' 

Wichelroedeloper Bote Mikkers hield een lezing over aardstralen voor de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars. Hij wees op het ziekmakend effect 
van deze straling, onderverdeeld in alfa, beta, dieta, linksdraaiend, rechts-
draaiend enzovoort. Ooievaars zijn, volgens Mikkers, bijzonder gevoelig voor 
aardstralen: zij bouwen nooit een nest op een aardstraal.2 2 

iv Homeopathie 
Per 1 juli 1993 werden antroposofische en homeopathische middelen uit het 
ziekenfondspakket verwijderd door staatssecretaris Simons.283 Nog in 1982 
had het parlement aan deze middelen een grote 'sociaal-medische betekenis' 
toegekend, maar nu maakte Simons toch deze keuze gezien de precaire finan
ciële situatie van 's rijks schatkist en gehoord hebbende de adviezen van de 
commissie Keuzen in de Zorg, die meende dat de middelen wel zo goedkoop 
waren dat ze uit het pakket konden. De verstrekking van deze groep alterna
tieve middelen door apotJheken nam hierna sterk af, wat onder meer tot ge
volg had dat de werkgelegenheid van apotfiekersassistenten, blijkens een 
onderzoek in 1995 door de Erasmus Universiteit, met 271 arbeidsplaatsen 
afnam. In 1994 werkten er in Nederland in totaal 8000 voltijds apothekers-
assistenten.2Ö4 Een rechtszaak, aangespannen door aanhangers van homeo
pathische en antroposofische geneeswijzen, werd door hen verloren. De 
landsadvocaat veronderstelde dat de middelen slechts een placebo-effect 
hebben.285 

In februari 1993 werd Bodde, huisarts en homeopaat, benoemd tot pri-
vaatdocent homeopathie aan de vu. Krachtig protest van de VtdK zorgde 
ervoor dat de benoeming met een halfjaar werd vertraagd, maar de bepleite 
opheffing van dit docentschap werd niet bereikt.286 

In homeopathische kringen werden steeds meer vraagtekens geplaatst bij 
het vaccineren tegen infectieziekten. De homeopathisch arts Van Galen, die 
later een functie zou verwerven bij het College ter Beoordeling van Genees
middelen (CBG), stelde in het tijdschrift Care: 'Homeopathisch worden er in 
het algemeen vraagtekens gezet bij het vaccineren op zich, maar vaccinatie 
kan ook een verstorende invloed hebben op de immunomodulatie, die een 
evenwicht in het afweersysteem moet handhaven.'28' 
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In het dagblad Trouw woedde een fors debat over de waarde van de homeo
pathie en de wetenschappelijke stand van zaken. Namen van critici waren 
Renckens, Nienhuys en Van der Smagt, terwijl sociaal-geneeskundige Post 
en ene Mat Herben288 het opnamen voor de homeopathie. 

v Antroposofische geneeskunde 
In 1993 werd bekend dat iatrosofische 'behandeling' tot sterfgevallen en ern
stige gezondheidsschade had geleid. Enkele iatrosofen, onder anderen de 
oprichter J.P. de Kok en diens leerling, de ex-verpleger F.R., werden veroor
deeld tot gevangenisstraffen.289 Basisarts en iatrosoof O.J. verloor zijn be
voegdheid de geneeskunde uit te oefenen na grote fouten bij de behandeling 
van een geval van kraamvrouwenkoorts.290 De Kok schoffeerde zijn rechters 
en hield ellenlange monologen tijdens de zittingen. De gevestigde oud-leer-
lingen van De Kok overlegden steeds met hem en droegen een deel van hun 
honorarium aan hem af. Zelf vroeg hij 500 tot 1500 gulden per uur.291 De 
fracties van CDA en PvdA, die kort tevoren unaniem de wet BIG hadden om
helsd, drongen bij minister Hirsch Ballin aan op een verbod van de iatroso-
fie.292 

Op 15 november 1993 moest de antroposofische Willem Zeylmans van 
Emmichoven Kliniek, met 45 bedden voor interne en kindergeneeskunde, 
zijn poorten sluiten. De staatssecretaris beloofde nieuw onderdak te gaan 
zoeken voor de antroposofische bedden, maar dit is nooit gelukt.293 

Op 22 oktober 1993 oordeelde een Haagse rechter dat de verwijdering 
van antroposofische en homeopatliische middelen uit het ziekenfondspakket 
niet onrechtmatig is geweest. De zaak was aangespannen door een drietal 
patiëntenorganisaties en door homeopathische en antroposofische artsen.294 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
De redactie van Medisch Contact, waarin in de afgelopen periode fel was gepo
lemiseerd door voor- en tegenstanders van alternatieve geneeswijzen, deed 
een beroep op de beleefdheid van de schrijvers: 'Ingezonden brieven die met 
opzet kwetsend zijn voor opponenten en inhoudelijke onderbouwing van 
argumenten ontberen, zullen door de redactie worden geweigerd.'295 

De wet BIG werd aangenomen en de geneeskunde werd daarmee een vrij 
beroep. Het artsenmonopolie van de Wet op de Uitoefening der Genees
kunst van Thorbecke werd na 128 jaar afgeschaft en vervangen door een 
systeem van titelbescherming en voorbehouden handelingen. Verder mogen 
de voorheen onbevoegden nu alles. De wet werd in fasen ingevoerd. 

De notitie Alternatieve Geneeswijzen van staatssecretaris Simons ver
scheen op 17 mei 1993: de overheid trad terug, ook op het gebied van alter
natieve geneeskunde. Simons verstrekte nog wel subsidie aan de Alliantie 
voor Natuurlijke Geneeswijzen (ANG) voor het instellen van een register van 
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erkende alternatieve genezers: 25.000 gulden in 1993 en 105.000 gulden in 
1994. Critici hadden hun bedenkingen290 bij de notitie, maar waren niet echt 
ontevreden.297 De stichting Registratie en Ontwikkelingsinstituut Natuurlij
ke Geneeswijzen (RING), die ook op het geld had gehoopt, greep mis.298 Eer
der was door wvc het registratie-initiatief van de Stichting Registratie Be
roepen in de Alternatieve Geneeskunde (SRBAG) wel financieel ondersteund. 
Dit initiatief stierf na twee jaar een zachte dood, toen wvc de subsidie stop
zette wegens een gebrek aan draagvlak voor de SRBAG. 

Na een incubatieperiode van tien jaar verscheen in 1993 het rapport van 
de Gezondheidsraad Alternatieve Behandelmethoden en Wetenschappelijk Onder
zoek (AB&WO). Tijdens een Skepsis-congres eind 2002 zou mevrouw Borst-
Eilers, die voorzitter was van de commissie, verklaren dat de lange tijdsduur 
was veroorzaakt door de noodzaak van samenwerking met vertegenwoordi
gers van de diverse alternatieve stromingen, die niet op één lijn te krijgen 
waren.2" Uiteindelijk beperkte men zich tot twee conclusies: (1) onderzoek 
van alternatieve behandelwijzen is mogelijk (met gebruikmaking van de black 
fow-methode) en (2) het placebo-effect dient nader te worden onderzocht. De 
regering legde de aanbevelingen van de commissie pijlsnel naast zich neer. 
(Voor een bespreking van dit rapport: zie paragraaf 6.3) Ter voorbereiding 
op het kamerdebat met Simons over het rapport organiseerde de vaste ka
mercommissie voor de Volksgezondheid op 11 november 1993 een hoorzit
ting, waarop alleen pro-alternatieve groeperingen en personen werden ge
hoord: AAG, LOPAG, IDAG en Menges. Er werd bij de hoorzitting ook heftig 
geprotesteerd tegen de dreigende opheffing van het IDAG.3°° 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
Aan de vu promoveerde op 19 mei 1993 De Lange-de Klerk op Effects of 
homeopathie medicines on children with recurrent upper respiratory tract infec-
tions}01 Subsidient was de AWBZ. 

Het betrof een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd on
derzoek bij 175 kinderen met recidiverende bovensteluchtweginfecties. Voor 
elk kind werd door de onderzoekster (zelf homeopathisch arts) vastgesteld 
welk homeopathisch middel het meest geschikt zou zijn. In totaal werden 72 
verschillende middelen voorgeschreven, vooral sulphur, belladonna, calcium 
carbonicum, Pulsatilla, silicea en ipecacuanha. De meest toegepaste potenties 
waren DÓ, D30 en D12. De verschillen tussen de placebo- en de verumgroep 
waren steeds licht ten voordele van de verumgroep, maar dat verschil was 
nergens significant. Parameters waren de totale tijdsduur van de recidieven, 
het gebruik van antibiotica, het algemeen welbevinden en het optreden van 
bijwerkingen. Het onderzoek werd gepubliceerd in het British Medical Jour
nal}01 
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De klinisch farmacoloog Offerhaus deed een felle aanval op de alternatieve 
geneeskunde in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.3°3 Hij betitelde 
deze als pseudo-wetenschap en pleitte tegen wetenschappelijk onderzoek van 
absurde alternatieve geneeswijzen. Twee antroposofisch artsen, Verbrugh en 
Witsenburg, reageerden kritisch op het artikel.304' 3°5 Verbrugh meende dat 
Offerhaus het woord 'absurd' op een verkeerde manier hanteerde en kende 
geen geval van sterfte na toepassing van het antroposofische middel maretak. 
Op dit laatste punt moest Offerhaus hem gelijk geven: de patiënt die een 
ernstige hepatitis kreeg na gebruik van een maretakbevattend kruidenpre
paraat overleefde de ziekte. Witsenburg bepleitte black foxr-onderzoek en 
meende dat volgens Offerhaus' definitie alle geneeskunde van voor i960 als 
alternatief dan wel onwetenschappelijk zou moeten worden beschouwd. Of
ferhaus bleef bij zijn afwijzing van 'geldverslindend deficiënt onderzoek, dat 
slechts zelden een sanerende invloed op de alternatieve praktijkvoering blijkt 
te hebben.' 

Eind 1993 kwamen de drie Maastrichtse epidemiologen Knipschild, Kleijnen 
en Ter Riet met het eindverslag van het zesjarige door het ministerie van 
wvc gesubsidieerde project 'Literatuuronderzoek naar de effectiviteit van 
alternatieve geneeswijzen'.306 Naast de artikelenserie over acupunctuur die 
in 1989 in Huisarts en Wetenschap verscheen en de in Kleijnens proefschrift 
uit 1991 opgenomen artikelen, bevat het verslag meerdere methodologische 
en wetenschapstheoretische bespiegelingen, waarin wordt gepleit tegen voor
ingenomenheid en waarin alternatief als min of meer gelijkwaardig aan regu
lier wordt beschouwd. De tegenstelling werkzaam en onwerkzaam loopt 
volgens de auteurs dwars door de tegenstelling regulier-alternatief heen (p. 
257). Zo wilde bijna geen rijdschrift het positieve oordeel van de groep over 
ginseng als 'tonicum voor ouderen' publiceren, wat op censuur door het me
disch establishment zou wijzen (p. 181). In een inThe Lancet opgenomen stuk 
pleitte Knipschild voor weddenschappen tussen believers en nonbelievers 
(waaronder hij de VtdK schaarde: volgens hem een 'noisy organisation of very 
conventional doctors') over de uitkomst van effectiviteitsonderzoek van alterna
tieve geneeswijzen.3°7Ten slotte bevatte het overzicht nog een aantal litera
tuurstudies over de effectiviteit van ginseng, de maretak, chelatietherapie en 
van alternatieve methoden bij kanker en MS in het algemeen. Over de gin
seng was Knipschild uitgesproken positief, over de rest daarentegen volledig 
negatief. NT^G-hoofdredacteur Dunning noemde het resultaat van de Maas
trichtse inspanningen een 'treurige catalogus van hoop en vrees'. 3°8 Schrijver 
dezes daagde Knipschild in The Lancet uit tot een andere weddenschap: een 
gezamenlijk bezoek aan de anatomische snijzaal om te kijken of er onder de 
huid spieren, zenuwen en bloedvaten zouden worden aangetroffen, zoals de 
VtdK gelooft, of meridianen en acupunctuurpunten, zoals onbevooroordeel-
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de onderzoekers van alternatieve geneeswijzen voor mogelijk houden. De 
verliezer zou een maaltijd moeten betalen.3"9 

Het Parapsychologisch Instituut in Utrecht publiceerde het resultaat van een 
onderzoek naar de werkzaamheid van paranormale therapie.310 Het bleek dat 
83 procent zich beter voelde na afloop. Een verklaring voor dit fenomeen 
had de arts-onderzoekster Waumans niet.3" 

1994 

11 Natuurgeneeswijze 
De Nederlandse Spoorwegen maakte reclame voor dagtochten naar Vogels 
kruidentuinen in Elburg. Tevens werd in het blad Spoorslags, voor houders 
van de 6o+-kaart, gerept van de 'educatieve tuinen' van Vogel, die ten on
rechte een 'Zwitserse arts' werd genoemd. Protest van de VtdK volgde, waar
op president-directeur Den Besten stelde dat het niet de bedoeling van de NS 
was zijn klanten in handen van kwakzalvers te drijven.3'2 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Onderzoek onder Nederlandse verpleegkundigen bracht aan het licht dat 60 
procent van hen graag met natuurlijke behandelwijzen wilde kunnen werken. 
Natuurgenezeres, fysiotherapeut, maatschappelijk werkster en verpleegkun
dige Noordens, die in Wales afstudeerde als 'Master of Science in Nursing', 
schreef een scriptie getiteld Complementary Therapies and Nursing Care in The 
Netherlands. Het ging daarbij om massage en voeding, reiki, voetreflexologie, 
fytotherapie, homeopathie en counseling. Volgens de auteur zouden ver
pleegkundigen die 'complementaire behandelwijzen' toepassen meer voldoe
ning hebben in hun werk en minder ziekteverzuim vertonen.3'3 

Het Utrechtse Parapsychologisch Instituut moest wegens stopzetten van 
de subsidie zijn hulpverlening aan mensen met problemen als gevolg van 
paranormale ervaringen staken. Het instituut werd in 1953 opgericht als 
onderzoeksinstituut doorTenhaeff, maar veranderde in 1978 onder leiding 
van zijn opvolger Van Praag in een instituut dat meer gericht was op hulp
verlening. De psycholoog Douwe Bosga en de pedagoge Busch gingen hun 
deskundigheid op dit terrein nu via cursussen aanbieden aan andere hulpver
leners.3'4 Het Van Praag Instituut (VPI) ging in 1993 nieuwe inkomstenbron
nen aanboren doorTherapeuticTouch te gaan onderwijzen aan verpleegkun
digen.3''"' 3'6 

Jomanda werd in juli - na een sollicitatie in haar radioprogramma - uitge
nodigd door de directie van het Noorder Dierenpark te Emmen om te be
zien of zij iets kon ondernemen tegen de door de hittegolf overspannen ge-
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raakte apen. Zij spoot de apenrots schoon met door haar 'ingestraald' wa
ter, m 

wvc betaalde onderzoek naar de omvang en effectiviteit van islamitische 
geneeswijzen in Nederland. Onderzoeker Hoffer, socioloog te Leiden, raakte 
overtuigd van de toegevoegde waarde van deze geneeswijze bij vooral psy
chosomatische klachten.3'8'3'° 

De Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten publiceerde 
goede resultaten van deze therapie. In zes tot zeven sessies (a raison van 150 
tot 225 gulden per keer) werden bij 400 patiënten de volgende resultaten 
bereikt: 19 procent geen verbetering, 25 procent verbeterd en 56 procent 
sterk verbeterd.320 

Eind 1994 kwam in ons land Brookers kleurentherapie tegen posttrauma
tische dystrofie (PTD) in de publiciteit.321'-,22 In 1996 werd deze therapie in 
ons land al op meerdere plaatsen aangeboden, zodat lijders aan posttraumati
sche dystrofie, maar ook aan MS, ME en onbegrepen pijnklachten, niet meer 
naar Nieuw-Zeeland hoefden af te reizen. In een folder van het Alkmaarse 
Van Rein Instituut, geleid door de fysiotherapeut Bartlema (gediplomeerd 
in osteopathie, manuele therapie, reiki, NLP-therapie, hypnotherapie, cranio-
sacraaltherapie en acupunctuur) werd deze therapie als volgt uitgelegd. Na
dat eerst met behulp van de wichelroede is vastgesteld welke kleur overeen
komt met het 'virus' waaraan de patiënt lijdt, kan de behandeling beginnen. 
'Tijdens de behandeling wordt de kleur die overeenkomt met de frequentie 
van de microbe teruggevoerd in het lichaam met behulp van een radiodraag-
golf. De patiënt is hiervoor direct verbonden met de oscillatormachine [via 
gekleurde katoenen draadjes, CR.] . Bloedbaaninfecties zijn eenvoudig te 
stoppen. Door aansluiting op de machine gaan alle microben circuleren. 
Infecties in organen en spierweefsel vragen om een intensievere behande
ling.'323' 324 Het volledig gesubsidieerde Centrum voor Geïntegreerde Ge
neeskunde te Winterswijk stuurde de arts Velthuis op cursus naar Nieuw-
Zeeland en deze ging vervolgens de therapie in onderzoeksverband ook in 
Winterswijk toepassen.325'3 

iv Homeopathie 
De Consumentenbond deed vergelijkend onderzoek naar zeven homeopathi
sche medische zelfhelpboeken (Consumentengids )\&\ 1994). Het oordeel werd 
geveld door een homeopathisch arts! Hij vond het ene boek beter dan het 
andere. 

In november i994ontvingvoormalig vs M-apotlieker Fontijn vanwege zijn 
'bijzondere verdiensten voor de homeopathie' een koninklijke onderschei
ding: hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.327 

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) werd opgericht. In 
de leiding zaten vooral klassiek homeopaten als Guinee, verpleegkundigen, 
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een consultatiebureau-arts en de niet-toxische-tumor-arts en eertijds antiflu-
orpropagandist Moolenburgh. Het verzet tegen vaccinaties kwam sindsdien 
niet alleen meer uit antroposofische en streng protestantse hoek, maar ook 
uit de natuurgeneeskundige hoek. De aanhangers van de NVKP schrijven 
talrijke ziektebeelden toe aan het zogenaamde postvaccinaal syndroom, dat 
de reguliere geneeskunde niet kent. Ook de toename van allergische aan
doeningen, autisme en ADHD wordt door de NVKP aan het vaccineren toege
schreven. In 1999 telde de NVKP 500 leden.328'329 In 2002 was dat aantal 
opgelopen tot 1400.330 

In december werd een klassiek homeopaat veroordeeld tot acht maanden 
gevangenisstraf wegens medeverantwoordelijkheid aan de dood van een 
vrouw met suikerziekte, die hij adviseerde de insuline te staken. Zij overleed 
korte tijd later (in 1991).331 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het Informatie en Documentatiecentrum Alternatieve Geneeswijzen (IDAG) 
in Amersfoort werd 31 december opgeheven als zelfstandig instituut. De 
erfenis werd ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Gezondheids
bevordering en Ziektepreventie, het NIG z, in Woerden. Het Praeventiefonds 
nam de weggevallen wvc-subsidie over: 860.000 gulden voor vier jaar. Vroe
ger ontving het IDAG ruim zesenhalve ton per jaar.332 De arts-acupuncturiste 
Bijlmer-Hendrikse (1948-2002) was van 1994 tot aan de definitieve sluiting 
in 1998 directeur van de boedel. Het IDAG bleek zichzelf niet te kunnen be
druipen en de collectie moest worden opgeslagen. Toen ik bij het schrijven 
van deze kroniek (eind 2002) toegang trachtte te krijgen tot deze collectie, 
vernam ik van de bibliothecaris van het NIGZ, dat de collectie in principe 
toegankelijk zou blijven voor onderzoekers en zou worden ondergebracht in 
het IISG, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amster
dam. Daar schrok men echter erg van de omvang van deze met overheidsgeld 
tot stand gekomen collectie. In 101 verhuisdozen, opgeslagen in een contai
ner in Waddinxveen, bevinden zich talrijke boeken en tijdschriften, als stille 
getuigen van een voorbij tijdperk. De boeken alleen al vormden een breedte 
van 24 a 30 meter, aldus NiGz-bibliothecaris Saskia Boeke.Tijdens zijn hoog
tijperiode bezat het IDAG lopende abonnementen op 110 internationale tijd
schriften. 

Directeur Verstegen van het Nijmeegse Canisius Ziekenhuis wilde in zijn 
gezondheidscentrum Sanadome ook homeopathie en acupunctuur gaan aan
bieden. De medische staf kon dit ternauwernood voorkomen.333'334 

De Hogeschool Holland in Diemen startte in samenwerking met het Col
lege voor Natuurgeneeskunde een opleiding 'complementaire zorg voor 
verpleegkundigen'.335 

Het Nivel rapporteerde over het onderzoek naar het effect van intensieve-
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re samenwerking tussen huisartsen en alternatieve genezers. Deze samenwer
king bleek onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk, maar heeft ook duide
lijke grenzen, aldus de onderzoekers. Ondanks het feit dat de deelnemende 
huisartsen een niet afwijzende houding ten aanzien van alternatieve genees
wijzen moesten hebben om mee te kunnen doen aan het onderzoek, leidde 
de nadere samenwerking niet tot meer toenadering of intensievere contac
ten^ 6 . 337 

Nederland tekende het Memorandum of understanding van het COST B4-
project van de EU. Deze groep ging non-conventionele behandelwijzen on
derzoeken en Nederland vaardigde - via het ministerie van Economische 
zaken, vws wist van niets - twee alternatieve artsen af: Kramers, epidemio
loog en antroposoof, en Engelhart, anesthesist-acupuncturist. De VtdK pro
testeerde hiertegen bij de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid."8 

De jurist Boon, eerder hoofdambtenaar op wvc en nu voorzitter van het 
Landelijk Overleg van Patiëntenorganisaties voor Alternatieve Geneeswijzen 
(LOPAG), reageerde in Medisch Contact met een ingezonden brief op dat pro
test.»? 

In Medisch Contact deden enkele farmacologen een oproep om vaker bij
werkingen van alternatieve middelen te melden bij het Bureau Bijwerking 
Geneesmiddelen. Ter illustratie van het belang daarvan beschreven zij een 
casus met dodelijke afloop van een vrouw die haar reguliere medicatie (voor 
suikerziekte en hoge bloeddruk) had omgezet in homeopathische preparaten 
uit een reformwinkel.340 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
Een groep onderzoekers van het Helen Dowling Institute in Rotterdam be
schreef het effect van groepstherapie langs cognitief-gedragstherapeutische 
lijn vergeleken met een 'experiëntiële' vorm van groepstherapie bij HI v-ge-
infecteerde mannen. De psychologische stress nam in beide groepen in gelij
ke mate af en deze reductie was groter dan bij mannen op een wachtlijst
controlegroep.341 Over de eigenlijke doelstelling van het onderzoek, namelijk 
aantonen dat deze stressreductie en gunstig beloop op de ziekte zou hebben, 
werd in 1995 (zie aldaar) gepubliceerd. 

!995 

1 Acupunctuur 
De Ziekenfondsraad kende 2,5 miljoen gulden toe aan een wetenschappelijk 
onderzoek naar het effect van acupunctuur bij de tenniselleboog. Het onder
zoek moest plaatsvinden in een samenwerkingsverband van de Nederlandse 
Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) en de medische faculteit van de Eras-
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mus Universiteit Rotterdam (EUR). In 2000 werd bekend dat het project was 
gestaakt, nog voordat het goed en wel van start ging. Eindeloze ruzies russen 
de artsen-acupuncturisten onder leiding van mw. Oei-Tan, voorzitter van de 
NAAV, en de reguliere onderzoekers gingen hieraan vooraf. De Ziekenfonds
raad zou in 2000 spreken van een goede les: dit doet men nooit meer.342 

In 1995 werd door de VtdK geïnformeerd naar de prestaties van het Hwa 
To Centre in Groningen. Het antwoord op onze brief liet even op zich 
wachten, want de directie was juist erg druk met de voorbereiding van het op 
handen zijnde bezoek van de Minister of Public Health van China en de 
minister van vws. Uiteindelijk liet directeurTermeulen ons weten (brief d.d. 
22 september 1995) dat er - tien jaar na de oprichting - vanuit het Hwa To 
Centre nog geen wetenschappelijke publicaties over acupunctuur waren ver
schenen. 'De Klankbordgroep komt hooguit een keer per jaar bijeen en dan 
nog alleen als hiertoe aanleiding is,' aldus Termeulen. 

11 Natnurgeneeswijze 
Houtsmuller publiceerde - met, naar later zou blijken, subsidie van het 
Adviesburo Orthomoleculaire Voeding (AOV) - bij de wetenschappelijke uit
geverij Bohn Stafleu Van Loghum zijn Niet-toxische tumortherapie: Een aan-
vulling.w Het boek, waarin de auteur beweert dat hij zich met zijn eigen 
therapie van een uitgezaaide vorm van huidkanker (melanoom) heeft gene
zen, werd een bestseller. In 1996 verscheen hij met ditzelfde verhaal op tv in 
het Rvu-programma Kleur bekennen van Simek. Veertienduizend mensen 
vroegen daarop de programmabrochure aan via de stichting Korrelatie. In 
1997 publiceerde hij vervolgens het publieksboek Het Dr. Houtsmuller dieet, 
ook al een verkoopsucces. Naast psychische steun, orthomoleculaire prepara
ten en kankerremmende voeding vormde ook haaienkraakbeen een nou
veauté in Houtsmullers therapeutisch arsenaal.344 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Het Forum Gezondheidszorg organiseerde op 14 en 15 oktober 1995 te 
Noordwijkerhout de conferentie Het ziekenhuis als tempel. Nederlandse spre
kers op deze Engelstalige bijeenkomst waren Dankmeijer, holistisch internist 
te Bilthoven en de Haarlemse gynaecoloog Van der Lugt.345 '346 

De Stichting VSB Fonds stelde de Marco J. de Vries Prijs in voor personen 
of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de biopsychoso-
ciale geneeskunde. Er is een bedrag van 10.000 gulden aan verbonden.347 

De rechter veroordeelde een 18-jarige paragnoste die de cursus natuurge
neeskunde van het LOI had gevolgd, tot negen maanden gevangenisstraf 
(waarvan drie voorwaardelijk) wegens dood door schuld. Zij had een 24-jari-
ge man, die leed aan suikerziekte, geadviseerd de insulinebehandeling te 
staken. Hij overleed drie dagen later.348 
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De Nijmeegse universiteit en Thomas More Stichting organiseerden een 
studium generale over 'het verschijnsel Jomanda'. De Utrechtse antroposo
fisch arts Kramers, als epidemioloog verbonden aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht, zocht fondsen om het effect van Jomanda's healings te kunnen on
derzoeken.'49 Jomanda was de enige die geld in het project wilde steken, wat 
reden was voor Kramers om van het project af te zien. 

iv Homeopathie 
Aan de in 1992 afgetreden vu-homeopaatMaas werd het officierschap in de 
Orde van Oranje Nassau toegekend.350 

In een tandartsenblad protesteerde een tandarts tegen de antiamalgaam-
lobby in ons land en tegen vakgenoten die op advies van homeopaten en 
elektroacupuncturisten amalgaamvullingen uit gebitten verwijderden. Ook 
beschuldigde hij de tandheelkundig inspecteur en de Nederlandse Maat
schappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT) van passiviteit ter za
ke.""' 

Renckens en De Vries, bestuursleden van de VtdK, schreven op verzoek 
van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad (nr. 15, november 1994) 
een commentaar op de aangekondigde registratie van homeopathica. Daarin 
wezen zij op het kankerverwekkende bestanddeel Symphytum van het po
pulaire wrijfmiddel SRL-gelei van homeopathiefabrikant VSM (omzet VSM 
in 1994: 47 miljoen gulden). Deze publicatie bracht VSM ertoe een kort 
geding tegen hen aan te spannen. In maart eiste VSM: geen negatieve uit
spraken over de homeopathie, geen vermelding van carcinogene stoffen in 
SRL-gelei en het niet meer als 'dubieus' afschilderen van dit wrijfmiddel. 
Tevens eiste het bedrijf rectificaties in grote kranten en vergoeding van de 
geleden omzetschade. Op 23 maart wees de Amsterdamse rechter Bentinck 
vonnis: alle eisen van VSM werden afgewezen.352 VSM ging in hoger beroep 
en daarin werd op 14 december uitspraak gedaan. De meeste eisen van VSM 
werden opnieuw afgewezen, maar het werd de VtdK verboden om te zeg
gen dat in SRL-gelei een te hoge concentratie Symphytum aanwezig is, 
gemeten naar Oostenrijkse maatstaven. Ook werd de VtdK verboden om 
van SRL-gelei te stellen dat dit middel nutteloos en/of onwerkzaam is. De 
werkzaamheid ervan was weliswaar door VSM niet bewezen, maar de on
werkzaamheid was door de VtdK ook niet bewezen. Het proces heeft vol
gens schattingen van insiders aan VSM een half miljoen gulden gekost. Er 
kwam veel kritiek op dit vonnis, onder anderen van columnisten, juristen 
en zelfs filosofen.353 

v Antroposofische geneeskunde 
De basisarts O.J., aanhanger van de iatrosofie, werd op 1 mei 1995 door de 
Hoge Raad uit zijn beroep ontzet, nadat hij eerder tot hetzelfde lot was ver-
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oordeeld door het medisch tuchtcollege. Hij had bij de begeleiding van een 
zieke kraamvrouw ernstige fouten gemaakt.354 

De openbare discussie tussen 1995 en 1998 over de racistische ideeën van 
Steiner heeft het aanzien van de antroposofie geen goed gedaan, maar heeft 
geen merkbare invloed gehad op de praktijk van de antroposofische genees
kunde.»5. 35* 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het Koningin Wilhelmina Fonds bood medewerkers van de Moermanver
eniging gratis cursussen communicatietraining aan. 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
Maastrichtse klinisch epidemiologen publiceerden een overzicht van de ge
publiceerde onderzoeken over het effect van manuele therapie van de wervel
kolom bij lage rugpijn. De conclusie was voorzichtig positief: 'Meer en goed 
onderzoek is nog noodzakelijk, omdat veel onderzoek van matige kwaliteit 
is. '3" 

De onderzoekers van het HDI kwamen met gegevens over de immunologi-
sche status en de relatie daarvan met stressreductie in dezelfde onderzoeks
groepen van mv-geïnfecteerden, als over wie zij in 1994 rapporteerden.358 

Er werd geen verschil gevonden tussen beide onderzoeksgroepen en de con
trolegroep inzake de CD4-celvermindering en de T-cel-respons, terwijl 
stressreductie wel de achteruitgang van het aantal CD4-cellen leek te beper
ken. 

1996 

I Acupunctuur 
In Hoofddorp vond een tweedaagse cursus Auriculo-Medicinae plaats, ge
organiseerd door de Nederlands-Belgische Stichting voor Auriculo-Medici
nae, volgelingen van de Franse uitvinder (in 1951) van de ooracupunctuur, 
Nogier.35^ 

II Natuurgeneeswijze 
In zijn afscheidsoratie ging de Wageningse hoogleraar biochemie Veeger 
uitgebreid in op de zaak Enzypharm. Veeger onderzocht de uit spinazie, ha
ver en zonnebloemen samengestelde 'enzympreparaten' als Vasolastine en 
Rheumajecta, geproduceerd door de firma Enzypharm. Hij kon geen enzym
activiteit vaststellen (de middelen bevatten zelfs geen eiwitten!) en maakte dit 
wereldkundig. Nadat de producent eerst had getracht hem om te kopen, 
werd hij vervolgens ernstig geïntimideerd met rechtszaken, waarbij zijn 
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werkgever, de Landbouwuniversiteit Wageningen, hem maar weinig ruggen
steun verleende. ,6°'3<Sl 

De fysiotherapeut Boegem, gespecialiseerd in drukpuntmassage en andere 
alternatieve technieken, kreeg toestemming van chirurgen in het Brandwon
dencentrum in Beverwijk om zijn Boegemzalf te appliceren op de ernstige 
tweede- en derdegraads brandwonden van een vierjarig meisje.362'i&i De 
casus leidde tot veel juridisch en medisch-ethisch debat.304 De ouders van het 
kind hadden haar uit een Rotterdams ziekenhuis meegenomen omdat zij de 
reguliere standaardtherapie weigerden. De ouders dreigden het kind, van wie 
18 procent van het lichaamsoppervlak verbrand was, zelfs volledig aan medi
sche hulp te onttrekken. Onder voorwaarden accepteerden de Beverwijkse 
chirurgen Boegem als medebehandelaar. Toen het kind een wondinfectie 
ontwikkelde, werd overgeschakeld op de reguliere tJierapie, waarna het kind 
met een groter dan anders verwacht litteken genas. Ziekenhuisdirecteur Kie-
mel veroordeelde het gedrag van zijn chirurgen305 en KNM G-juristen Lege-
maaten De Jong vroegen zich later af of een en ander binnen de Kwaliteits
wet wel was toegestaan.'66 

Hardnekkig, maar op betrekkelijk kleine schaal werd in Nederland nog 
altijd de uit 1954 stammende Simeonstherapie toegepast: injecties van kleine 
hoeveelheden van het zwangerschapshormoon HCG zouden helpen bij het 
vermageren. In Medisch Contact waarschuwde Inspecteur Volksgezondheid 
Van der Wal tegen dit oneigenlijk gebruik en betitelde het als ongefundeerd 
medisch handelen.367 In oktober 2002 trachtte de Inspectie daadwerkelijk een 
eind te maken aan deze kwakzalverij door een Nijmeegse arts die de methode 
al 16 jaar toepaste, voor het medisch tuchtcollege te dagen.368 Hij kreeg een 
waarschuwing.369 

ui Parmiormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
In Geldrop werd de Aqua Tilis Kliniek van Michael Essaidi eind september 
failliet verklaard. Essaidi heeft onduidelijke kwalificaties, maar noemde zich, 
op grond van buitenlandse opleidingen, 'medisch ingenieur'. In zijn kliniek 
behandelde Essaidi onder anderen aids-patiënten in cabines met kruiden en 
magnetische velden. Ook mensen met arteriosclerose, ALS, MS, epilepsie, 
leukemie en astma kwamen in aanmerking voor Essaidi's behandelwijze. Hij 
had in 1991 de Essaidi Holding opgericht met als doelstelling het verkrijgen 
van erkenning voor zijn saunatherapie. De holding maakte deel uit van NES -
BIC Ventures, dat miljoenen guldens investeerde in Essaidi's kliniek in de 
verwachting dat hij de remedie tegen aids zou ontwikkelen. Ook het VSB 
Fonds stelde drie ton beschikbaar. Essaidi imponeerde ook enige tijd Huf en 
De Bruijn, hoogleraren van de TV Eindhoven, nadat hij beweerd had aids te 
kunnen genezen. In het bestuur van de Stichting Essaidi Aqua Tilis Therapy 
zaten onder anderen de Rotterdamse natuur- en chelatiearts Trossèl, die 
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oveel patiënten naar Essaidi verwees en de Leidse ziekenfondsdirecteur Hen
driks, die 130.000 gulden vanuit zijn aanvullingsfonds in Essaidi investeerde. 
Mona, de sociaal-medisch medewerkster van het roddelblad Story, maakte 
ook veel reclame voor Essaidi. In 1995 kwam hij negatief in het nieuws nadat 
in zijn kliniek een Amerikaanse aids-patiënt bijna was overleden. Basisarts 
Dalmulder, normaal werkzaam in Trossèls Preventief Centrum in Rotter
dam, maar één dag per week uitgeleend aan Essaidi, was op dat moment niet 
in diens Aids Onderzoek Kliniek in Leemerhoef aanwezig. Binnen een jaar 
na die gebeurtenissen ging Essaidi dus failliet. Trossèl beweerde tegenover 
de pers dat hij de aids-patiënten die hij doorstuurde naar Essaidi niet meer 
beloofde dan dat zij in een trial mochten meedoen.370'37' 

Medisch Contact publiceerde een tuchtzaak uit 1993 waarin een huisarts 
zijn bevoegdheid werd ontnomen wegens het verrichten van seksuele hande
lingen met een viertal vrouwelijke patiënten. Hij wekte bij hen de indruk 
hierbij haptonomische handelingen uit te voeren, waartoe hij volgens dit 
Zwolse tuchtcollege 'niet gekwalificeerd was'.372 Wij wezen er in een inge
zonden reactie op dat het tuchtcollege ten onrechte had verondersteld dat de 
titel haptonoom beschermd was of zelfs maar iets duidelijks betekende. Deze 
geneeswijze kan, zo schreven wij, het best worden beschreven als 'een broeie
rige mix van gevoelvolle aanraking en keukenmeidenpsychologie'.373 

Na een visitatie kreeg het Rotterdamse Helen Dowling Institute voor 
psychosociale oncologie te horen dat het aansluiting moest zoeken bij een 
reguliere zorginstelling. Dat zou in 2000 resulteren in aansluiting bij het 
Utrechtse Diaconessenhuis, waar de holistisch denkende chirurg P. Leguit 
de weg voor het instituut plaveide.374 

iv Homeopathie 
Het Geneesmiddelenbulletin van 8 maart 1996 gaf een overzicht van de weten
schappelijke stand van zaken inzake de homeopathie: 'Niets wijst erop dat 
homeopathie een groter effect kan hebben dan placebotherapie.' Een week 
later, op 15 maart 1996, verscheen de aan de vu verbonden homeopathiedo-
cent Bodde in een paginagrote vsM-advertentie in Medisch Contact: 'Een 
langdurige opleiding is voor de klinische homeopathie helemaal niet nodig.' 

In Zwitserland overleed op 1 oktober 1996 op 93-jarige leeftijd Alfred 
Vogel, de oprichter van het Biohorma-concern. Hij smaakte het genoegen 
om zijn kwakzalverspreparaten in alle Nederlandse apotheken verkocht te 
krijgen. Jaaromzet in Nederland ongeveer 40 miljoen gulden.375 

vi Manuele geneeswijze 
Het aantal chiropractors in Nederland was gestegen tot 112: alle hebben een 
vierjarige, kostbare opleiding in het buitenland achter de rug, meestal in 
Engeland, soms in de vs.376 Ze mogen pas lid worden van de Nederlandse 
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Chiropractoren Associatie (NCA) als ze na hun opleiding ook nog een jaar 
onder supervisie in Nederland hebben gewerkt. Hun voornaamste werkter
rein is respectievelijk rugpijn, nekklachten en hoofdpijn. Hoewel de leerboe
ken uitgebreid ingaan op de chiropractische aanpak van inwendige ziekten, 
lijkt dat gebied in de praktijk van de Nederlandse chiropractoren van onder
geschikte betekenis. 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het Nivel, het Centraal Begeleidingsorgaan (CBO) en de Consumentenbond 
startten het van rijkswege gesubsidieerde project'Ondersteuning Kwaliteits
zorg Alternatieve Beroepsorganisaties' (OKAB). Het CBO ontving 826.000 
gulden voor de jaren 1996 tot en met 1999. Het Nivel ontving 328.000 gul
den voor het monitoren van het kwaliteitsbeleid van alternatief-geneeskundi
ge organisaties. De Consumentenbond kreeg 160.000 gulden.'77 

In maart 1996 verzocht het CDA-Kamerlid Soutendijk om opneming van 
de zogenoemde Cuba-therapie in het ziekenfondspakket. In die periode 
maakten talrijke Nederlandse lijders aan de erfelijke en ongeneeslijke oog
ziekte retinitis pigmentosa kostbare reizen naar de kliniek van de omstreden 
dr. Orfilio Pelaez in Havana.378 Niet zelden werd het geld ingezameld door 
serviceclubs en buurtverenigingen. In mei 1998 kwam de Gezondheidsraad 
met de uitspraak dat de Cuba-therapie nutteloos is.379 

De Algemene Vergadering van de KNMG stelde een vernieuwd redactiesta
tuut op voor Medisch Contact. Rubriek 2.2.12b van dit statuut stelt dat recla
me voor alcohol en tabak wordt geweerd, maar dat aankondigingen voor 
cursussen en geneeswijzen die door artsen worden uitgevoerd (homeopathie, 
antroposofische geneeswijzen, acupunctuur, manuele geneeswijze en dergelij
ke) zijn toegestaan. Toegestaan bleef ook de aanprijzing van homeopathische 
en natuurgeneesmiddelen.380'38' 

Hogeschool IJsselIand in Deventer verzorgde post-hbo-cursussen alterna
tieve geneeswijzen voor afgestudeerde verpleegkundigen, onder meer in de 
mesologie.382 Aan de echte Academie voor Mesologie van Muts kon men in 
een vijfjarige parttimestudie worden opgeleid tot 'mesoloog', dat wil zeggen 
zelfstandig toepasser van zowel reguliere als alternatieve behandelwijzen. De 
voorzitter van het College van Bestuur, Koeman, wees het protest van de 
VtdK tegen post-hbo-cursussen in 'integrale' geneeswijzen en dergelijke van 
de hand.3**3 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen. 
Aan de vu promoveerde op 19 april 1996 de arts Assendelft op Chiropractic 
in The Netherlands: Diagnosis and effects of treatment. Subsidie werd ontvangen 
van het ministerie van vws. 

Het proefschrift bevat geen patiëntgebonden onderzoek, maar geeft een 
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uitputtend overzicht van de gepubliceerde randomised clinical trials en de 
complicaties van chiropraxie. Ook wordt gespeculeerd over de mogelijke 
positie van chiropractors in de Nederlandse gezondheidszorg. De laatste 
regels van de dissertatie luiden: 'Een definitief oordeel wat betreft de werk
zaamheid kan derhalve [methodologische tekortkomingen van het beoordeel
de onderzoek, C.R.] niet worden gegeven. (...) Er is echter verder onderzoek 
nodig op verschillende gebieden: de mogelijkheden van verdergaande samen
werking met andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg, het gebruik van 
röntgendiagnostiek, de effectiviteit van therapie en de incidentie van compli
caties.' 

Een achttal onderdelen van het proefschrift verscheen in peer-reviewed 
tijdschriften.'8* 385.386,387,388,389,39o, 39. 

Onderzoekers van het Amsterdamse EMGO Instituut (Extramuraal Genees
kundig Onderzoek) publiceerden een overzicht over de waarde van manipu
latie van de rug bij lage rugpijn.392 De werkzaamheid ervan was niet door 
goed onderzoek aangetoond, maar men zag aanwijzingen dat het voor som
mige subgroepen wel waardevol zou kunnen zijn. De onderzoekers betoon
den zich voorstander van meer onderzoek op dit terrein mits van goede kwa
liteit. 

Op 13 november promoveerde aan de EUR de basisarts Schilder op Spontane 
regressie van Kanker: Een onderzoek naar de aard en oorzaken van psychologische 
veranderingen in de pre-regressionele periode. Promotor was de oprichter van 
het Helen Dowling Institute, De Vries. Subsidie voor het onderzoek werd 
gegeven door het Helen Dowling Institute in Rotterdam. 

De te onderzoeken hypothese van dit onderzoek betrof het idee, dat spon
tane regressie van kanker (s RK) gevolg kan zijn van veranderingen in karakter 
of wijze van coping. De onderzoeker voerde diepgaande gesprekken met ne
gen patiënten met een SRK, waarvan overigens drie later toch een recidief 
zouden krijgen. In een recensie van dit proefschrift393 schreven wij: 'Wat kan 
de onbevooroordeelde lezer anders uit dit proefschrift concluderen, dan dat 
er geen enkele serieuze aanwijzing is gevonden dat er bij de zeer zeldzame 
gevallen waarin kanker schijnbaar spontaan geneest psychologische factoren 
een rol spelen? Het onderzoek kan in dat opzicht als mislukt beschouwd 
worden.' 

De auteur van het proefschrift formuleerde een en ander wat meer om
floerst (p. 169): 'Dit onderzoek staat geen algemene uitspraken toe over een 
mechanisme van verandering. (...) Een enigszins passend kernbegrip kan 
slechts in zeer abstracte termen worden gedaan en bevat de term "wezen
lijk". (...) Hooguit kan als veronderstelling worden geformuleerd dat de 
confrontatie met diagnose en prognose en besef van de situatie ("awareness") 
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in een context van toegenomen verbondenheid ("connectedness") de kans 
heeft vergroot op desidennficatie - en daarmee op wezenlijke veranderingen 
in tot dan toe gangbare activiteiten en belevingen - en op toegang tot wezen
lijke activiteiten en belevingen.' 

1997 

I Acupunctuur 
De Hoge Raad besliste dat de arts Broekhuyse uit Haarzuilens terecht voor 
een halfjaar was geschorst, omdat hij met behulp van de VEGA-test bij twee 
patiënten ten onrechte de diagnose hersentumor had gesteld.394'395 Dezelfde 
medicus zou later opnieuw in opspraak komen wegens fouten bij de begelei
ding van actrice Sylvia Millecam, die aan borstkanker leed, hetgeen door hem 
werd tegengesproken. Er zou volgens Broekhuyse sprake zijn geweest van 
een bacteriële infectie in de borst.396 

De neuroloog Wong-Chun, verbonden aan het AZN Radboud en daar ook 
een acupunctuurpraktijk uitoefenend, trad op 24 december 1997 op in het tv-
programma Simek ontmoet van de RVU. Hij demonstreerde daar zijn kunsten 
op mensen met onbehandelbare bewegingsstoornissen, die hij 'aan de naald' 
geneest, waarna de klachten pas geleidelijk recidiveren en de patiënten ver
volgens een of twee weken later weer dezelfde acupunctuurbehandeling moe
ten ondergaan. Jarenlang bleven zijn patiënten hem met grote frequentie 
opzoeken en waren in hun functioneren geheel van hem afhankelijk gewor
den.397, 398 Hij werd tegenover de VtdK krachtig verdedigd door zijn hoog
leraar Padberg. 

II Natuurgeneeswijze 
Het Landelijk Informatiecentrum Moermantherapie in Nijverdal verspreidde 
zijn nieuwe folder De Moermantherapie. Een wondermiddel? Alle artsen van 
Nederland ontvingen een kennismakingsexemplaar. Het betrof een heruitga
ve van een folder uit 1992, destijds gesubsidieerd door het ministerie van 
vws. De nieuwe uitgave was gesubsidieerd door het VSB Fonds en opnieuw 
het ministerie van vws. Deze laatste instantie schonk 15.000 gulden.399 

De Ermelose natuurgenezer Lodewijkx werd door de rechter in het onge
lijk gesteld. Hij was anderhalf jaar verbonden geweest aan een Delfzijlse 
handelsfirma, die hem een directeurschap aanbood wegens zijn astrologische 
kennis en zijn goede kijk op mensen. Hij verdiende 450.000 gulden per jaar, 
maar toen zijn diensten volgens directeur Blijdorp waardeloos bleken, werd 
hij ontslagen. De rechter stelde Blijdorp in het gelijk.400 In 2000 hervatte 
Lodewijkx zijn orthomoleculaire praktijk en ging reclameblaadjes uitgeven, 
getiteld Blood Diagnostics. Defares is medewerker van dit blad.4°' 
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In 1996 overleed Rotstein-van den Brink, beter bekend als Klazien uit 
Zalk, aan kanker. Zij werd 78 jaar oud. Vanaf 1989 werd zij tv-persoonlijk-
heid als natuurgenezeres. 

Het blad Arts en Apotheker wordt opgericht, met als medewerkers de or-
thomoleculairen Hoogland, Nieuwenhuis (voormalig registeraccountant en 
tiians directeur van orthomoleculaire groothandels als de AOV), Van Rams-
horst en de arts Russchen. Andere medewerkers zijn de milieudeskundige 
Copius Peereboom, de biochemicus Vogelaar (eertijds Moerman-aanhanger 
en later ook verbonden aan de Maatschappij ter Bevordering der Orthomole-
culaire Geneeskunde) en de Bossche reumatoloogTisscher (tevens acupunc
turist, klinisch ecoloog en natuurgeneeskundige). 

Van der Upwich (1898-1997), oprichter van de Artsenvereniging tot Be
vordering der Natuurgeneeswijze (ABNG) in 1978, overleed op 99-jarige leef
tijd. Hij werd beschouwd als de nestor van de natuurgeneeskunde in ons land 
en propageerde onder meer braakkuren, klysma's, neuraaltherapie, zuurstof
injecties en homeopathie. Hij was van oorsprong orthopedisch chirurg en 
was na de oorlog enige tijd gedetineerd. Daarna keerde hij niet meer in de 
orthopedie terug.402 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Volgens het roddelblad Privé en emeritus hoogleraar anesthesiologie Smal-
hout, had Jomanda een man uit een langdurig coma opgewekt.4"3 

Essaidi kwam in het nieuws met een oplossing voor de problemen van de 
grasmat van de Amsterdam Arena.4°4 Korte tijd later gingen de deuren van 
zijn kliniek (na zijn faillissement in 1996 tijdelijk gesloten) in Geldrop weer 
open. 

HetNTvG meldde een dodelijk verlopende infectie bij een 36-jarige Suri
naamse man. Tijdens de onderzoeksfase naar zijn klachten van hoesten en 
vermagering verliet de man het ziekenhuis en liet zich daarna zeven weken 
behandelen door een wintigenezer. Toen hij daarna naar het ziekenhuis te
rugkeerde was hij niet meer te redden en stierf korte tijd later aan een sepsis 
(bloedvergiftiging).405 

De Haagse gebedsgenezer en evangelist Johan Maasbach (1918-1997) 
overleed op 18 september 1997. Oorspronkelijk bakker en later chef-kok op 
de Holland-Amerika Lijn werd hij in Amerika aangestoken door de voorbeel
den van daar actieve gebedsgenezers als Osborne. In 1952 begon Maasbach 
metgebedsdiensten en opwekkingsbijeenkomsten. Hij bleef tot vlak voor zijn 
dood actief en bouwde een aanzienlijk imperium op, de Johan Maasbach 
World Mission, die bij zijn dood 10.000 leden telde. In zijn periodiek Nieuw 
Leven, oplage 25.000, werden grote aantallen wondergenezingen gerappor
teerd. Bij zijn organisatie werkten 20 mensen. Na zijn dood zetten zijn zoons 
de zaak voort.400 
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Het Reformatorisch Dagblad (8 juni) meldde dat er in het IJsselmeerzieken-
huis in Lelystad door verpleegkundigen Therapeutic Touch (TT) werd toege
past met instemming van de directie, die zelfs de cursussen ervoor aan het 
Parapsychologisch Instituut Van Praag in Utrecht betaalde. Er werkten in 
Lelystad op dat moment ook anesthesisten die acupunctuur toepasten en een 
kinderarts die aan homeopathie deed.4°7 

iv Homeopathie 
Ex-minister en CDA-prominent Bert de Vries vertrok in november als com
missaris bij Biohorma B v (van Alfred Vogel) wegens zakelijke verschillen van 
mening. De Vries bekleedde de functie vanaf 1996. Bij Biohorma stagneerde 
de omzet al enkele jaren rond de 85 miljoen gulden. Er werkten 300 mensen. 
Alle aandelen zijn in bezit van één familie.4°8,4°9 

Er wordt gestart met de registratie van homeopatfiica door het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Na veel interne discussie had het 
CBG besloten ook deze taak erbij te doen en trok een homeopathisch arts 
(Van Galen) aan. De opdracht aan het CBG dateerde al van 29 december 1995 
en fabrikanten moesten hun middelen voor 1996 aanmelden. Hierdoor kwa
men er, als voortvloeisel van Europese wetgeving en tevens gevolg van grote 
aandrang van de gevestigde grote homeopathiefabrikanten, geregistreerde 
homeopathica op de markt met een officiële registratie en een toegestane 
indicatie.410'4" Farmacologisch bewijs via dubbelblind onderzoek hoeft niet 
te worden geleverd. Na de registratie wordt op het etiket vermeld dat de 
werkzaamheid van dit middel niet met wetenschappelijke criteria is beoor
deeld. Voorzitter Lekkerkerker liet tijdens een VtdK-congres weten dat het 
CBG heeft geworsteld met de vraag of zij deze curieuze taak wel op zich 
moest nemen, maar dat uiteindelijk gedaan heeft uit een gevoel van maat
schappelijke verantwoordelijkheid.4'2,4'-' CBG-lid en internist Briët klapte uit 
de school en liet tegenover het AMCMagazine*1* weten zich te schamen voor 
deze oneigenlijke taak. De geloofwaardigheid van het CBG heeft er volgens 
hem een geduchte knauw van gekregen. 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het ministerie van vws schonk de Artsenfederatie Alternatieve/Additieve 
Geneeswijzen (AAG) 25.000 gulden ten behoeve van het publiceren van hun 
ledenlijst op het internet.4'5 De AAG kreeg ook steun van de KNMG, die de 
AAG hielp bij het proces van haar interne professionalisering: het opstellen 
van kwaliteitseisen en toetsingscriteria voor na- en bijscholing.416,417,4'8 

Het blad Care (1990-1997) hield per 1 juli 1997 op te verschijnen, NEHO-
MA staakte haar financiële steun en het blad kwam 300.000 gulden per jaar 
te kort. In 1996 ontving het blad nog 78.500 gulden vws-subsidie. Van alleen 
de advertenties (alternatieve cursussen, homeopathica, vitamines, oorkaarsen 
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en acupunctuurnaalden en dergelijke) kon het blad niet rondkomen. Bij zijn 
oprichting had het blad ook ondersteuning gehad van de Alliantie voor Na
tuurlijke Geneeswijzen (ANG), die voor haar 1200 leden een collectief abon
nement afsloot. Na anderhalf jaar werd dat opgezegd uit ontevredenheid 
over het gebrek aan reclame voor de onderscheiden geneeswijzen van de 
ANG-fracties.419 

Op 1 december 1997 was de wet BIG nagenoeg geheel in werking getre
den. Het voornaamste doel van deze nieuwe wet is om de burger meer keu
zevrijheid te geven en meer ruimte te geven aan alternatieve geneeswijzen. 
Ook kan binnen de wet BIG meer wettelijke ruimte worden geboden aan 
nieuwe beroepen, die zich binnen de reguliere geneeskunde hebben ontwik
keld. De ministervan vws, Borst-Eilers, zou in 2002 tijdens een symposium 
zeggen dat zij de introductie van de wet BIG niet meer kon tegenhouden, 
maar dat zij de oude wet, ondanks de problemen met de handhaving ervan, 
beter vond uit een oogpunt van bescherming van de patiënt.301 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
Op 12 februari promoveerde aan de EUR de basisarts mevrouw Lugard op De 
effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine. Een gerando
miseerd onderzoek.*20 Subsidie voor het onderzoek werd verkregen van het 
Praeventiefonds. Het proefschrift beschrijft een onderzoek in Lugards eigen 
natuurgeneeskundige praktijk onder 123 lijders aan spanningshoofdpijn of 
migraine. Een natuurgeneeskundig en streng 'interventiedieet' werd vergele
ken met een controledieet. De conclusie van de onderzoekster zelf luidde (p. 
120): 'Samengevat bleek het interventiedieet na acht weken gemiddeld 42 
procent vermindering van het aantal uren spanningshoofdpijn tot gevolg te 
hebben, alsmede een halvering van het gebruik van analgetica. Hoewel er in 
de controlegroep ook een afname van het aantal uren spanningshoofdpijn 
optrad bleef het aantal gebruikte analgetica gelijk. Het verschil tussen het 
verloop in de interventiegroep en de controlegroep wat betreft het aantal 
uren, het aantal dagdelen en het voor intensiteit gecontroleerde aantal uren 
spanningshoofdpijn alsmede het gebruik van analgetica was significant. Op 
migraine blijkt het interventiedieet nauwelijks invloed te hebben.' Zie para
graaf 6.5 voor een bespreking van dit proefschrift. 

1998 

1 Acupunctuur 
Het Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV) bestond dertig jaar en 
organiseerde het symposium 'Geneeskunde in oost en west: Scheiden of 
mengen?'. Er werd in opdracht van het MCNV een NIPO-enquête gehouden 
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over de mening van iooo Nederlanders over alternatieve geneeswijzen. Het 
MCNV is van mening dat er ook in Vietnam ruimte moet zijn voor 'een pluri
forme medische praktijk'. Later zou het MCNV expliciet acupunctuur, krui-
dengeneeskunde en massage aanbevelen als goed bruikbaar in Vietnam.42' 

Een 28-jarige man uit Winterswijk vermoordde op 28 september 1998 een 
42-jarige acupuncturiste. Volgens de dader was hij naar de therapeute gegaan 
om een afspraak te verzetten. Zij weigerde dit, waarop de man haar verschei
dene malen met een schaar stak.422 

n Natuurgeneeswijze 
Roel van Duijn publiceerde in Trouw (5 september) 'De dood van Flora', over 
een vrouw die zich uitsluitend liet behandelen met macrobiotiek en onnodig 
stierf aan baarmoederhalskanker. Directeur Adelbert Nelissen van het Am
sterdamse Kushi Instituut kwam in opspraak. Na een lange periode van ge
rechtelijk vooronderzoek zou Nelissen in december 2001 voor de Amster
damse rechter verschijnen. Hem werd medeverantwoordelijkheid verweten 
aan de dood van drie personen. Hij werd veroordeeld tot 5000 gulden boete 
en een voorwaardelijke straf van zes maanden.423 Hij ging direct in hoger 
beroep. 

In Almelo vestigde zich het bedrijf van de uit Amerika uitgeweken ortho-
moleculaire zakenman Matthias Rath.424 De gemeente verleende hem een 
startsubsidie van 2,2 miljoen gulden (1 miljoen euro) om zijn vitamineprepa
raten, gebaseerd op Raths ontdekking van de 'cellulaire geneeskunde', over 
heel Europa te exporteren. Rath beweerde in Duitsland geneeskunde te heb
ben gestudeerd en was later actiefin de vs, waar hij bij Rexall Down werkte. 
Hij vertrok met ruzie uit de vs, maar beweerde een persoonlijke kennis van 
president Clinton te zijn. Rath werd onmiddellijk hoofdsponsor van de 
Almelose se Heracles en de spelers gingen shirtreclame maken met: www. 
rath.nl. Raths specialiteit is het plaatsen van paginagrote megalomane adver
tenties, nogal eens expliciet gericht tegen concurrenten als Numico en de 
gevestigde medische autoriteiten. Hij vergelijkt zichzelf met Einstein, New
ton en Watson en beweert dat hart- en vaatziekten eigenlijk een lichte vorm 
van scheurbuik zijn en eenvoudig zijn te voorkomen door het innemen van 
Raths vitaminepreparaten. Ook worden oncologen beschuldigd van medever
antwoordelijk voor vele miljoenen onnodige doden omdat zij de cellulaire 
geneeskunde van Rath niet erkennen.425,42<i 

De iriscopist V. uit Capelle aan den IJssel werd door het beroepscollege 
van de tuchtrechtspraak van de Alliantie van Natuurlijke Geneeswijzen ver
oordeeld tot drie maanden schorsing wegens het missen van de diagnose 
ziekte van Crohn. De patiënt was al tien kilo afgevallen en had een enorm 
abces in de buik. Dat leidde tot grote operaties, toen zij eindelijk haar heil 
zocht bij de reguliere hulpverlening. Het klacht- en tuchtrecht van de ANG 
bestaat sinds januari 1998.427 

348 

http://rath.nl


in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
Tijdens de jaarlijkse Chirurgendagen van de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde, op 14 mei in Veldhoven, hield de Amerikaanse mind/body- en 
kwantumgenezer Deepak Chopra een voordracht. Hij was naar Nederland 
gehaald op voorstel van de chirurg Leguit, die voorman is van de spiritueel 
geïnspireerde stichting MAIA en een groot bewonderaar van Chopra.428 

Chopra's honorarium bedraagt over het algemeen 23.000 euro per uur.429 

Bij Uitgeverij De Fontein verscheen het boek Samen: de natuur als familie 
van Irene van Lippe-Biesterfeld.43° Hierin prijst de schrijfster onder meer de 
Simontontherapie bij kanker aan. In de secundaire literatuur rond dit boek 
bleek de auteur op handen te worden gedragen door de woordvoerder van 
de Vereniging van Homeopathisch Artsen Nederland (VHAN) en bleek zij 
(GPD-pers, 21 november 1998) ook lid te zijn van het Comité van Aanbeve
ling van het Helen Dowling Institute in Rotterdam. 

Op 27 februari 1998 publiceerden Visser c.s., als onderzoekers verbonden 
aan het Helen Dowling Institute, een onderzoek in Medisch Contact4^ onder 
26 vrouwen met licht afwijkende baarmoederhalsuitstrijkjes. Zij suggereer
den een invloed van psychosociale factoren op beloop en ontstaan van deze 
pathologie. Psychosociale interventies zouden, indien de voorlopige bevin
dingen zouden worden bevestigd, wellicht een gunstig effect kunnen sorteren 
bij de CIN (afwijkende uitstrijkjes) van deze vrouwen. Westra en schrijver 
dezes reageerden sceptisch en afwijzend op deze ongefundeerde en onplausi
bele theorie.432'433 In zijn naschrift kondigde Visser grootschalig longitudi
naal onderzoek aan, gesubsidieerd door het Koningin Wilhelmina Fonds, 
over de invloed van de psyche op het beloop van CIN.4 3 4 

IV Homeopathie 
Het Internationaal Homeopatfiiecongres op 28 april in Amsterdam werd 
voor twee uur als erkende nascholing geaccrediteerd door de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV). UvA-hoogleraar huisartsgeneeskunde Lam
berts zat de betreffende sessie voor.435 Huisarts van der Smagt protesteerde 
tevergeefs in Medisch Contact.^6 Later sprak ook huisarts Veenema hierover 
zijn verbazing uit.437 

De Gezondheidsraad publiceerde op 12 maart een rapport waaruit bleek 
dat amalgaam niet schadelijk is voor de gezondheid. Biologisch tandarts Nee
lissen uit Heemstede bleef beweren met behulp van elektroacupunctuur het 
tegendeel te kunnen bewijzen.438 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
In 1998 en 1999 was er de wonderbaarlijke oprichting van drie alternatieve 
charitatieve gezondheidsfondsen: respectievelijk het Nationaal Hartfonds, 
het Nationaal Fonds Kankerbestrijding en de Nederlandse Reumastichting. 

349 



Alle werden door hun bonafide 'zusterfondsen' gedwongen hun naam te 
wijzigen om verwarring te voorkomen. De VtdK ontdekte dat de drie fond
sen een gemeenschappelijke achtergrond hadden en waren opgericht door 
stromannen. Een aantal 'wetenschappelijke adviseurs' (Houtsmuller, Smal
hout, Brands, enzovoort) vertrok al snel na bekend worden van financiële 
onregelmatigheden.439'440 De fondsen zijn anno 2003 nog steeds niet erkend 
door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), maar zijn wel door de be
lasting erkend als goed doel in het kader van de successiewetgeving. In 1998 
zamelde het Nationaal Hartfonds 1,9 miljoen gulden in en in 1999 vier mil
joen. Het Nationaal Fonds tegen Kanker zamelde vanaf zijn oprichting in 
maart 1999 nog in datzelfde jaar 3,8 miljoen gulden in.44 ' 

Het Nationaal Instituut voor Gezondheidspreventie en Ziektepreventie 
(NIGZ) stopte per 1 december met het Informatiepunt Alternatieve Genees
wijzen. Het project werd gefinancierd door het Praeventiefonds dat was 
overgegaan in Zorg Onderzoek Nederland (ZON) en voor de ZON was alter
natieve geneeskunde 'geen thema meer'. Het Informatiepunt, een late opvol
ger van het IDAG, werd 200 keer per maand geraadpleegd. Ook het ministerie 
van vws wilde niet meer subsidiëren.442 

De nieuwe decaan van de medische faculteit van de vu, Van der Veen, 
besliste dat de tentamens homeopathie geen studiepunten meer oplever
den.443 

Uit het proefschrift van Kamps (Formularia en het voorschrijven door huis
artsen, Amsterdam, 6 oktober 1998) bleek dat van de recepten van de onder
zochte huisartsen (uit de regio's Nijmegen en Groningen) ongeveer 1 pro
cent alternatieve middelen betrof. Van die alternatieve middelen betrof het 
bovendien nog in 25 procent der gevallen het wrijfrniddel SRL-gelei, dat nau
welijks als homeopathisch kan worden beschouwd. 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen. 
Klinisch epidemioloog/huisarts Assendelft en revalidatiearts Lankhorst gaven 
een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke literatuur inzake manue
le therapie bij lage rugpijn.444 Ze kwamen tot de conclusie dat, ondanks de 
veelvuldige toepassing ervan in Nederland, de waarde ervan niet was aange
toond. Temeer daar er vaak sprake is van typisch Nederlandse stromingen en 
scholen, achtten de auteurs verder onderzoek wenselijk. 

Als tweede auteur na Ernst, hoogleraar 'complementaire geneeskunde' in 
Exeter (GB), schreef Assendelft in het British Medical'Journal een editorial over 
het nut van chiropraxie bij lage rugpijn.445 De conclusie was somber: 'We 
don't know whether it does more good dian harm.' Hoewel er al veel onder
zoek gedaan is en er maar liefst 51 overzichtsartikelen zijn verschenen, was 
de eindaanbeveling ook nu: 'Meer en beter onderzoek is vereist.' 
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i 9 99 

i Acupunctuur 

De Telegraaf meldde op 6 november dat in het AZN Radboud werd geëxperi

menteerd met acupunctuurbehandeling van urine-incontinentie. De uroloog 

Bemelmans beloofde later met wetenschappelijke bewijzen te komen. 

n Natuurgeneeswijze 

Optreden van 'niet-toxische-tumor-arts ' Houtsmuller en voorzitter Spinne-

wijn van de Moermanvereniging als invited speakers op KWF-jubileumcongres. 

De VtdK tekende protest aan tegen Houtsmullere optreden bij het KWF, 

maar vond geen gehoor, zelfs niet nadat zij had ontdekt - en Houtsmuller gaf 

het toe - dat hij nimmer aan uitgezaaide kanker had geleden. Toen de VtdK 

Houtsmuller beschuldigde van leugens en kwakzalverij, stapte deze naar de 

rechter in kort geding. Aanvankelijk kreeg de VtdK gelijk en mocht zij 

Houtsmuller een leugenaar en kwakzalver blijven noemen, maar het vonnis 

werd in 2000 in hoger beroep gewijzigd: nu mocht dat van het Gerechtshof, 

weliswaar na veel aarzeling, toch weer niet.44<s Houtsmuller stopte met 

het behandelen van 'opgegeven kankerpatiënten'. Medisch Contact negeerde 

- met uitzondering van één ingezonden brief447 - alle ruchtbaarheid over 

deze rechtszaak, die zeer veel aandacht kreeg op radio, tv en in de kran

t e n . 4 4 8 ' 4 4 9 , 4 5 ° ' 4 5 1 Renckens en Van Dam discussieerden in het NTvG met 

KWF-directeur dr. K.W. van der Poll, die zijn opstelling jegens de niet-toxi-

sche-tumor- en Moerman-artsen verdedigde. 4 5 2 ' 4 5 3 , 4 S 4 Later mengden ook 

Houtsmuller, Bos en Meijler zich in de discussie.455 De KJijn, voorzitter van 

de A N T T T (Artsenwerkgroep voor Niet-Toxische Geneeswijzen), beklaagde 

zich er in het NTvG over dat het door KWF en A N T T T samen uitgegeven 

boekje Wegen en Afwegen over voeding en kanker door het KWF in augustus 

1999 uit de roulatie was genomen.4 5 6 

De toegenomen populariteit en kostbaarheid van de medicatie die in het 

kader van de niet-toxische tumortherapie en de Houtsmullertherapie werd 

voorgeschreven, noopte de Ziekenfondsraad tot een beperking van de eerder 

vrijwel onbeperkte aanspraken van zijn verzekerden op door de apotheker zelf 

'magistraal' bereide middelen. Alleen die bereidingen die als 'rationele farma

cotherapie ' konden worden aangemerkt bleven vergoed worden.4 5 7 Deze 

beslissing van de Ziekenfondsraad zou verschillende malen, zij het tevergeefs, 

door Houtsmuller-aanhangers voor de rechter worden aangevochten.458 

Numico, het voormalige Nutricia, ging op de toer van vitzmme-pushing 

en voedingssupplementen. He t bedrijf nam twee grote Amerikaanse be

drijven over, de grootste op dit gebied in de vs. De General Nutri t ion Com

panies kostte 5 miljard gulden en Rexall Sundown 4,35 miljard. Met publi

citeitscampagnes, enquêtes naar de vitamineconsumptie van Nederlandse 
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artsen en hun voorschrijfgedrag, interviews met president-directeur Van der 
Wielen in dagbladen, tv-programma's en financiële pers moest de Nederlan
der worden opgevoed tot meer vitaminegebruik. Van der Wielen voorspelde 
een groeimarkt en gouden bergen voor beleggers. In december 2000 lanceer
de het bedrijf een serie van twaalf nieuwe supplementen, bestaande uit niet 
eerder gecombineerde stoffen. Ze kregen namen als Nutricia Anti-Oxidant 
Formule, Nutricia Bot Formule, Nutricia Menopauze Formule, Nutricia 
Multiman Formule. De ingrediënten ervan waren nieuwe combinaties van 
kruiden, mineralen, aminozuren en vitamines. Er was en is geen onderzoek 
bekend over de werkzaamheid van deze preparaten en de VtdK protesteerde 
heftig.459' 4Ó°'4Ó1 In 2001 weigerde Numico een publiek debat bij het tv-pro-
gramma s&w met vertegenwoordigers van de VtdK over hun supplementen
lijn. Uiteindelijk moest Numico op last van de Inspectie voor de Volksge
zondheid en na het ageren van de VtdK een van zijn middelen, de Nutricia 
Memo Formule, in december 2001 uit de handel nemen. Het Nutricia Life 
Magazine verwees naar de website van het Klinisch Ecologisch Allergie Cen
trum van Kamsteeg, een centrum van alternatieve geneeskunde en orthomo-
leculaire geneeswijze. In een interview met JVJ?C Handelsblad deed president
directeur Van der Wielen relativerende uitspraken over wetenschappelijk 
onderzoek naar het nut van supplementen en deelde mee zelf achttien pillen 
per dag te slikken.402 De grote ziektekostenverzekeraar Achmea kondigde in 
de krant aan met Numico het nut van supplementen te gaan uittesten in 
Nederlandse ziekenhuizen. Later bleek dat overleg hierover tussen Numico 
en Achmea voortijdig naar buiten was gebracht en het ging niet door.4*3 

De natuur- en orthomoleculair arts Linschoten, die in 1988 de affaire-Van 
der Smagt veroorzaakte, was ook nog steeds actief. In een groot interview in 
het AD maakte hij hartstochtelijk reclame voor het drinken van de eigen uri
ne. Zelf deed hij dat regelmatig. Het eten van ontlasting ontraadde hij: 'Dat 
is puur afval.'464 

in Paranormale en geest-lickaamgeneeswijzen 
De snel aan populariteit winnende gebedsgenezer Zijlstra deed veel van zich 
spreken. In zijn centrum Levensstroom te Leiderdorp worden alle getuige
nissen van wondergenezingen op de videoband vastgelegd (zie ook: www.le-
vensstroom.nl). 

iv Homeopathie 
De vijf best verkochte homeopathische zelfzorgmiddelen in 1999 waren: (1) 
Echinaforce van Vogel (griep en verkoudheid), (2) Spiroflor/sRL-gelei van 
VSM (spierpijn), (3). Alchemilla-complex van Vogel (gewrichtsklachten), (4) 
Nisyleen van VSM (verkoudheid) en (5) Famosan van Vogel (voor de over
gang).46' Eind december werd door het College ter Beoordeling voor Ge-
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neesmiddelen (c B G) het eerste homeopathische middel met erkende indicatie 
geregistreerd: A. Vogels Aconitum D 10. Het zou werkzaam zijn bij 'koorts en 
zenuwpijn'. De werking berust, aldus het CBG, op het similiaprincipe. 

Bodde vertrekt als privaatdocent homeopathie aan de vu. Er kwamen 
vrijwel geen studenten meer naar zijn lessen, omdat zij er geen studiepunten 
meer voor kregen. Er volgt een feitelijke opheffing van het privaatdocent
schap, hoewel opvolger Brands wel lessen mag geven. De decaan van de me
dische faculteit verbiedt hem zich als 'verbonden aan de vu' te afficheren.466 

Hij deed dit namelijk in het British Homoeopathic Journal.*61 

Drie Nederlandse 'homeopaten zonder grenzen' reisden naar Albanië en 
Kosovo om aldaar vluchtelingen uit Kosovo met psychische problemen te 
gaan behandelen. Vanuit het Limburgse Arcen vertrok het trio met 30.000 
gulden homeopathica en kruiden aan boord.468 

v Antroposofische geneeswijze 
Na de sluiting van de Zeylmanskliniek in 1993, bleven de antroposofische 
artsen proberen hun verloren gegane klinische bedden terug te krijgen en zij 
zochten inwoning in bestaande ziekenhuizen, liefst in de omgeving van Bilt-
hoven, waar veel antroposofen leven. De staatssecretaris had hun indertijd 
toegezegd daarbij behulpzaam te zullen zijn. Het Zeister Lorentzziekenhuis 
weigerde elke medewerking aan de opneming van een antroposofische afde
ling binnen zijn muren.409 In het Hofpoortziekenhuis, kleiner en in een 
kwetsbare positie, ontstond in 1999 een heftig intern debat over de lucratieve 
incorporatie van de antroposofische geneeskunde.470 Directie, OR, patiënten
platform en een minderheid van de medische staf waren voor.47' De minister 
had acht miljoen gulden in de aanbieding, maar uiteindelijk hield de meer
derheid van de medische staf voet bij stuk en het verhaal ging niet door. De 
ziekenhuisapotheker, die vreesde de magische receptuur van antroposofische 
specialisten te moeten gaan bereiden, wachtte de discussie niet af en vertrok 
naar een ander ziekenhuis. De affaire leidde tot het vertrek van de direc
teur.471 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
Mevrouw Heshusius, jarenlang directeur voorlichting en pr van het KWF 
legde haar functie neer en werd door haar eigen organisatie bekroond met 
de Prof. dr. P. Muntendamprijs ter waarde van 50.000 gulden te besteden 
aan wetenschappelijk onderzoek naar haar keuze. Heshusius was altijd een 
krachtig voorstander van samenwerking met Moerman- en Houtsmuller-
artsen.4"'474 

Ziekenhuisdirecteur Verstegen van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina 
Ziekenhuis, die eerder trachtte alternatieve geneeswijzen te gaan aanbieden 
in het Sanadome, een commercieel centrum op het ziekenhuisterrein, beloof-
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de Houtsmuller medewerking van zijn ziekenhuis aan onderzoek naar de 
effectiviteit van de Houtsmullertherapie bij kankerpatiënten. Later verklaar
den de medisch oncologen en medisch chirurgen van zijn kliniek daarin niet 
gekend te zijn geweest. Zij voelden er bovendien niets voor. In december 
1999 ontving Verstegen bij zijn afscheid een koninklijke onderscheiding. 

Het decembernummer van de Consumentengids publiceerde de resultaten 
van het kwaliteitsonderzoek onder alternatieve hulpverleners dat de Consu
mentenbond in opdracht van vws sinds 1996 verricht.475,476Veel alternatieve 
hulpverleners kregen een onvoldoende op grond van enquêtegegevens. Na 
onaangekondigde praktijkvisitaties gingen deze rapportcijfers nog aanzienlijk 
omlaag.477 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
In een Duits alternatief-geneeskundig tijdschrift gaf De Lange-de Klerk 
commentaar op een Frans onderzoek waarin het homeopathicum Oscillococ-
cinum 200K (dat is 100"200 verdund schokschuddend bereid autolysaat van 
eendenhart en -lever) in een dubbelblind onderzoek is onderzocht bij griep-
achtige ziektebeelden.478 Ondanks methodologische aanmerkingen conclu
deerde De Lange dat het middel bij één op elf tot veertien patiënten een 
klein positief effect lijkt te hebben. 

Nijmeegse onderzoekers, onder leidingvan arts-acupuncturist Kho, publi
ceerden het resultaat van een pilotstudie naar het effect van acupunctuur bij 
zestien mannen met potentiestoornissen.479 Bij twee werd een verbetering 
van de erectie gevonden, terwijl bij vijfde seksuele activiteit toenam. Hormo
nale veranderingen werden niet gevonden. De auteurs konden geen conclusie 
trekken en bepleitten een echt gerandomiseerd onderzoek. 

2000 

I Acupunctuur 
Dierenarts-acupuncturist De Leeuw mocht colleges geven aan de dierge
neeskundige faculteit te Utrecht.480 '4Sl 

II Natuurgeneeswijze 
Het kruidenmiddel sint-janskruid, dat actief zou zijn tegen milde depressie, 
werd zo populair dat het CBG in het NTvG waarschuwde tegen de soms op
tredende risico's: er zouden interacties kunnen optreden met bijvoorbeeld 
narcosemiddelen.482 

De oprichter van het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (KEAC), dat 
begin jaren 1990 was gevestigd in Rhenen en sinds 1997 in Weert, is Kam-
steeg, een biochemicus. Hij werd in Wageningen opgeleid en promoveerde 
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er, maar werd daar later gemarginaliseerd vanwege zijn preoccupatie met 
'chemische slachtoffers', mensen die volgens hem de 'kanaries zijn van het 
verziekte milieu' en daardoor leiden aan allergie, intolerantie, hyperactiviteit 
en intoxicaties.48' Deze mensen kunnen in de reguliere zorg nergens terecht. 
Kamsteeg, aanhanger van de uit de vs overgewaaide klinische ecologie, dia
gnosticeerde en behandelde het 'Multiple Chemical Sensitivity Syndrome' 
(MCS), een niet bestaand ziektebeeld dat zou berusten op allergie en/of ver
giftiging van zeer gevoelige mensen die worden blootgesteld aan zeer geringe 
hoeveelheden stoffen, waarvan een normaal mens geen enkele hinder onder
vindt. In zijn laboratorium worden bloedmonsters onderzocht, hem groten
deels toegezonden door verschillende soorten alternatieve genezers in het 
land. Patiënten konden en kunnen zich ook rechtsreeks bij hem vervoegen, 
want hij houdt ook spreekuur. Daarnaast beschrijft hij af en toe nieuwe ziek
tebeelden, zoals 'histadelie' en 'histapenie', een vermeend abnormale stofwis
seling van histamines.484 Op 19 juli 2000 publiceerde hij met behulp van 
twee journalisten-aanhangers het boek Hebt u HPU?,^S waarin hij opnieuw 
een stofwisselingsziekte beschreef, die tot een enorm scala van klachten zou 
kunnen leiden, zoals chronische moeheid, burn-out, onvruchtbaarheid, bek
keninstabiliteit, hooikoorts, migraine enzovoort. Kamsteeg had over zijn 
'ontdekking' niets gepubliceerd in de vakpers en bedreigde zijn critici met 
een advocaat.486'48? 

Medisch Contact publiceerde een tuchtrechtelijke uitspraak tegen een arts 
voor natuurgeneeskunde en niet-toxische tumortherapie, die in samenwer
king met een 'medisch ingenieur' ernstige fouten had gemaakt: hij kreeg, en 
dit werd ook in hoger beroep bekrachtigd, een berisping.488 Een ingezonden 
brief van schrijver dezes hierover, werd zodanig redactioneel bewerkt, dat hij 
geheel onbegrijpelijk werd.4 9 

De Hogeschool Holland in Diemen ging in januari 2000 in samenwerking 
met het Nederlands College voor Natuurgeneeskunde in Hilversum een 
leergang Complementaire Zorg aanbieden aan verpleegkundigen.490 

Supermarkt Albert Heijn kondigde aan vitamines en voedingssupplemen
ten te gaan verkopen. In AH'S reclameblad Allerhande van juni 2000 stond een 
vier pagina's dik interview met mevrouw Nelissen, echtgenote van macro-
bioot Nelissen en eveneens verbonden aan het Kushi Instituut. Volgens me
vrouw Nelissen zou macrobiotisch koken onder meer vaccinaties overbodig 
maken. 

Rath kreeg een waarschuwing van de Reclame Code Commissie wegens 
zijn te vergaande uitspraken in advertenties voor vitaminepreparaten.491 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
De Transcendente Meditatie Services, gevestigd te Lelystad, verspreidde 
onder artsen een informatiepakket waarin reclame werd gemaakt voor de 
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gunstige gezondheidseffecten van transcendente meditatie (TM). De vereni
ging van TM-aanhangers, de Nederlandse Vereniging voor Volkomen Ge
zondheid, telde honderd leden, waaronder dertig artsen. Voorzitter van de 
vereniging was vu-hoogleraar fysiologie Tangelder. Aan de Amerikaanse 
Maharishi University of Management zou door een onderzoeker zijn aange
toond dat TM een gunstig effect heeft op hoge bloeddruk, astma, immuunsys
teem en hartziekte (zie ook: www.tm.nl/onderzoek). vu-hoogleraar farma-
cochemie Timmerman trok een en ander in twijfel.492 

In de Skepter van maart 2000 publiceerde de Zwolse neurochirurg Zeilstra 
over de activiteiten van de Amerikaanse rugdokter Bonati, die in eigen land 
zeer omstreden is, en die ook in ons land patiënten met onbehandelbare 
rugpijn, maar ook diverse verwante klachten, wierf.493 Hij kwam tot eind 
2002 maandelijks naar Schiphol, waar hij samen met de Nederlandse neuro
loog Peperkamp (die in dec. 2002 deze samenwerking zou verbreken) de 
gelukkigen selecteert die voor veel geld naar het Bonati Institute in Florida 
mogen komen. Zij raken vele tienduizenden, soms zelfs ruim 400 duizend, 
guldens kwijt per bezoek en ondergaan 'lasertherapie' van de rug onder 
plaatselijke verdoving.494 In de vs is Bonati verwikkeld geweest in rechtsza
ken wegens 'excessive billing' en 'unnecessary surgery'.495 Protesten van de 
VtdK bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) tegen Peper-
kamps handelwijze bleven zonder veel weerklank (zie paragraaf 5.3). 

In het AMC-personeelsblad Status beschreef een verpleegkundige haar 
gunstige ervaringen met de door haar beoefende Therapeutic Touch (TT). Zij 
leerde deze techniek op het Utrechtse Van Praag Instituut. Dit instituut, 
genoemd naar wijlen prof. H. van Praag, parapsycholoog, had in 2000 al 2000 
cursisten opgeleid, voornamelijk verpleegkundigen. De cursus kostte 925 
gulden en werd veelal betaald door de werkgevers, de ziekenhuizen dus. In 
het Medisch Centrum Alkmaar, in het Brandwondencentrum Beverwijk, in 
het AMC en in het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad werd veel aan T T gedaan. 
Het officiële Handboek Verpleegkundige Interventies heeft T T ook opgenomen 
in zijn leerdoelen. Het boek definieert TT als volgt: uw interpersoonlijke 
energie via uw handen laten stromen om de patiënt te helpen of te helen.496 

De Haan van het AMC, klinisch epidemioloog, stelde in het AMC Magazine 
(november 2000): 'Vanuit mijn optiek wordt de patiënt bij T T bedrogen.' 

Aanhangers van de Duitse gebedsgenezer Bruno Gröning (1906-1959), 
verenigd in de Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep (MWV) congresseerden 
in de vu. Eerst zou de medische faculteit gastvrijheid verlenen, maar nadat 
de faculteitsleiding vernam dat het niet om wetenschap maar om een sekte 
ging, werd de bijeenkomst naar een niet-medische vu-locatie verplaatst.497 

Medisch Contact publiceerde in de rubriek Contactwijzer een aankondiging 
van de bijeenkomst van de MWV, met de titel 'Genezingen langs geestelijke 
weg - Een bouwsteen voor de geneeskunde van de toekomst?'498 '4" 
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iv Homeopathie 
Nederlandse leden van Homeopaten zonder Grenzen waren actiefin Ghana 
tijdens een cholera-epidemie.500 

vi Manuele geneeswijze 
In Wassenaar vierde de arts Sickesz (1923) haar vijftigjarig artsenjubileum te 
midden van haar bewonderaars. Sickesz, die nog steeds praktijk doet, ontwik
kelde in 1965 een eigen geneeswijze, de zogenoemde orthomanuele genees
kunde, een variant van de manuele therapie en osteopathie. Zij publiceerde 
er verschillende boeken501 over en ging persoonlijk leerlingen, uitsluitend 
artsen, opleiden. Alvorens een arts kon worden toegelaten tot de opleiding 
moest hij een psychotechnische test ondergaan. In 1980 ontsnapte zij aan een 
tuchtrechtelijke veroordeling nadat zij een orthopedische operatie bij een 
kind met scoliose had afgeraden. Eerst werd zij veroordeeld, maar in hoger 
beroep sprak de tuchtrechter haar vrij op aanvechtbare gronden (zie para
graaf 5.2). Twee van haar leerlingen promoveerden in 19 9 o te Rotterdam (zie 
aldaar). Sickesz behandelt niet alleen klachten van het bewegingsapparaat 
met manipulaties, maar ook inwendige ziekten als maagzweren, astma en 
dergelijke. Ook psychische stoornissen als autisme, depressie en schizofrenie 
worden door haar aan wervelscheefstand toegeschreven.502 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
In mei 2000 verscheen bij Prometheus Kwakzalvers op kaliloog van schrijver 
dezes. In Medisch Contact herhaalde zich de geschiedenis: het boek werd be
sproken en afgekraakt door een antroposofisch arts.5°3 In het NTvG ver
scheen een waarderende recensie van Dunning.504 

De Co-nsumentengids (dec. 2000) publiceerde zijn tweede onderzoek onder 
alternatieve genezers, uitgevoerd in het kader van het OKAB (Ondersteuning 
Kwaliteitszorg Alternatieve Beroepsorganisaties).505' 5°6 De beoordeling be
trof niet de werkzaamheid van de geneeswijze, maar slechts de procesmatige 
aspecten, zoals klachtenregeling, hygiëne in de praktijkruimte, voorlichting 
over de therapie, tarieven, opleidingen enzovoort. Veel alternatieve clubs 
bleven onvoldoende scoren. De Consumentengids meldde vol trots dat twaalf 
grote en kleine ziektekostenverzekeraars, samen bijna goed voor 50 procent 
van alle verzekerden, de rapportcijfers van de Consumentenbond gingen 
gebruiken bij beslissingen over welke alternatieve behandelingen vergoed 
zouden kunnen worden. 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
Een groep chiropractoren uit Soest, bijgestaan door klinisch epidemioloog 
Assendelft, beschreef zijn patiëntenpopulatie.507 De meeste patiënten hadden 
langdurige klachten over bewegingsapparaat en zenuwstelsel, voornamelijk 
de rug betreffend. 
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Nederlandse klinisch epidemiologen publiceerden in de gezaghebbende 
Cochrane Database van systematische reviews een overzicht van de effectstu
dies van acupunctuur bij lage rugpijn.508 Er werden geen aanwijzingen ge
vonden dat acupunctuur helpt tegen lage rugpijn. 

2 0 0 I 

il Natuurgeneeswijze 
In september 2001 woedde er in ons land een epidemie van epileptische aan
vallen na het drinken van de kruidentfieesoort Sterrenmix. Een bijmenging 
van de normaal in die tfiee niet aanwezige en zeer giftige Japanse steranijs 
bleek er de oorzaak van te zijn dat tenminste 63 personen ziek werden, van 
wie 22 werden opgenomen in een ziekenhuis en 16 gegeneraliseerde epilepti
sche toevallen kregen. Aan de sterrenmixthee worden gezondheidseffecten, 
onder meer een kalmerende werking, toegeschreven.500 

Op 24 november vond in Utrecht een symposium plaats getiteld 'Op de 
bres voor de afweer. Een moderne kijk op allergie', georganiseerd door de 
Maatschappij ter Bevordering der Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) 
in samenwerking met het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (KEAC) van 
Kamsteeg. Ais sprekers traden onder anderen op homeopaten, orthomolecu-
lairen, osteopaten, acupuncturisten en neuroimmunologisch therapeuten. 
Het symposium kreeg accreditatiepunten als erkende nascholing van de Lan
delijke Huisartsen Vereniging.5'0 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
De bekende actrice en tv-persoonlijkheid Sylvia Millecam (45) overleed aan 
borstkanker, nadat zij zich aan elke vorm van reguliere behandeling had ont
trokken. Wel werd zij behandeld door alternatief internist Dankmeijer, door 
zouttherapeut Kees Boegem, door een helderziende aspirant-natuurgeneze-
res, door Jomanda, door de orthomoleculaire arts Broekhuyse en de Nij
meegse homeopaat/acupuncturist-arts Koonen. Ook verbleef zij enige tijd 
in een alternatieve kliniek in Zwitserland. De behandelingen hebben Mille
cam enkele honderdduizenden guldens gekost. Jomanda kreeg een waarschu
wing van de Inspectie voor de Volksgezondheid, maar tegen de artsen zijn 
geen maatregelen genomen. De alternatieve artsen konden gewoon lid blij
ven van hun beroepsverenigingen. De Nederlandsche Internisten Vereeni-
ging trad - ondanks aandringen van de VtdK - niet op tegen haar lid Dank
meijer, wiens aandeel in de behandeling van Millecam breeduit ter sprake 
kwam op televisie.5"'5'2 

Volgens columnist Paul van Dijk (GPD-bladen 21 febr. 2001) maakte het 
AMC gebruik van wintigenezers. Tegenover de VtdK werd dit bij monde van 
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prof. dr. E. Briët, lid van de raad van bestuur, ontkend.5'3 

Op 27 maart werd een uitvoerig tv-programma uitgezonden van Ivo Nie-
he met Roy Martina, een arts van Nederlands-Antilliaanse afkomst, die een 
vitaliteitstest heeft ontwikkeld (een 'kinesiologische' spierspanningstest). Ook 
heeft Martina de Neuro Emotionele Integratietherapie (NEI) bedacht en 
geeft daarin cursussen (men wordt dan 'mind-body coach'), terwijl hij ook 
nog eens meer dan 1000 nieuwe medicijnen heeft ontdekt. Martina is cum 
laude zijn afgestudeerd, maar raakte naar eigen zeggen snel uitgekeken op de 
huisartsgeneeskunde ('alleen maar recepten uitschrijven'). Zijn leeftijd houdt 
hij zorgvuldig geheim. Hij schreef zijn eerste boekin ioo35I4en er volgden 
er sindsdien nog 4 2. Zijn 'natuurlijke remedies' worden geleverd door Marti
na Medical Research B v. Martina maakt ook gebruik van acupunctuur, VEGA-
test, elektroacupunctuur enzovoort. Hoewel hij in Nederland niet meer als 
arts praktiseert, blijft hij in het nieuws, onder andere door het geven van 
lezingen. Hij schrijft ook lekenboekjes met goede raad 'voor uw vitaliteit'. De 
NEi-therapie is een soort kruising tussen NLP, Therapeutic Touch en toege
paste kinesiologie. Alles draait om de vraag: Wie ben je echt?5'5 

Chirurg Leguit, eerder voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde, werd, in de nadagen van zijn carrière, volgeling van Deepak 
Chopra. Chopra is een Indiaas-Amerikaans arts die door Maharishi Mahesh 
Yogi is benoemd tot Dhantavari (= Onsterfelijk Heer) en pleitbezorger van 
alternatieve geneeswijzen. Leguit werd voorzitter van de stichting MAIA en 
deelde zijn gedachtegoed met de lezers van Medisch Contact**6 Hij bepleitte 
aromatherapie, meditatie, muziektherapie en samenwerking met het Helen 
Dowling Institute (HDI) bij de behandeling van kankerpatiënten. Het HDI 
had inmiddels Rotterdam verlaten en zijn intrek genomen in Leguits zieken
huis, het Utrechtse Diaconessenhuis. De personeelsformatie van het HDI 
bestond inmiddels uit vijftien fte en de overheidssubsidie is gegarandeerd tot 
2006. De stichting MAIA werd in 1993 opgericht om 'helende zorgomgevin-
gen' te creëren voor mensen tijdens hun ziekteproces. Dat komt onder meer 
neer opTibetaanse geneeskunde, veel spiritualiteit en cursussen complemen
taire zorg.5'7 

In het voorjaar van 2001 werd door prinses Irene de Stichting Lippe-Bies-
terfeld Natuurcollege opgericht met als bestuursleden onder meer de ho
listisch bioloog Beekman en de ex-Rabobank directeur en SER-voorman 
Wijffels.5'8 Het gedachtegoed van de stichting is doordrenkt van een pan
theïstisch natuurdenken, maar Lippe-Biesterfeld en andere docenten geven 
ook cursussen klassieke homeopathie. Men kon vanaf 1 november 2001 te
recht in Bilthoven, Nederland of in Zuid-Afrika. In december 2001 kende 
de Staatsloterij 75.000 gulden toe aan de stichting. De Nederlandse Vereni
ging voor Klassieke Homeopathie erkent prinses Irene overigens niet.5'9 
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iv Homeopathie 
Homeopathisch dierenarts Ellinger-De Sonnaville uit Apeldoorn adviseerde 
homeopathie bij mond- en klauwzeer tijdens de epidemie die Nederland in 
2001 trof. Na Kamervragen waarschuwde de minister van Landbouw, Na
tuurbeheer en Visserij, Brinkhorst, bij schrijven van 27 april 2001, tegen 
deze aanpak.520 Zij kreeg ook een waarschuwing van de Algemene Inspectie 
Dienst (AID). Ellinger dook in 2002 weer op als docente van cursussen in 
alternatieve diergeneeskunde. Deze cursussen leiden feitelijk op tot wets
overtreding, omdat de wet op de Diergeneeskunde diergeneeskundig han
delen door niet-dierenartsen niet toestaat. Eveneens in 2002 bleek Ellinger 
te zijn verbonden aan op de rundveehouder gerichte cursussen homeopa
thie, georganiseerd door het antroposofische Louis Bolk Instituut in Drie
bergen. 

In september 2001 richtte inspecteur-generaal Kingma van de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg zich met een schrijven tot de directies van GGD'S 
en jeugdgezondheidsorganisaties, waarin hij waarschuwde tegen een dreigen
de daling van de vaccinatiegraad onder kinderen. Hij kwam tot zijn waarschu
wing vanwege onder meer de activiteiten van de Nederlandse Vereniging 
Kritisch Prikken, bestaande uit aanhangers van homeopathie en antroposofie, 
die veel jonge ouders ongerust maakte over bijwerkingen en gevaren van 
vaccinaties.521 

Minister Borst liet de Vereniging van Homeopathisch Artsen Nederland 
(VHAN) per brief weten dat zij geen geld ter beschikking zou stellen voor 
onderzoek naar de homeopathie. De minister verwees naar de intermediaire 
onderzoekorganisaties ZON en NWO. De voorzitter van de VHAN, mevrouw 
Klein-Laansma, reageerde teleurgesteld: 'Zo kunnen wij niet eens een pilot
study uitvoeren.'522 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
De Algemene Vergadering Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV) is een 
koepelorganisatie van een groot aantal subspecialismen uit die beroepsgroe
pen. Een van die clubs is de Werkgroep Complementaire Zorg (wcz). De 
Zorgkrant van 10 december 2001 meldde dat de wcz, via de AVVV, die op 
haar beurt afhankelijk is van rijkssubsidie, een bedrag had ontvangen om een 
op de praktijk gerichte opleiding complementaire zorg te ontwikkelen. De 
wcz omhelst, blijkens gegevens op haar website, de reflexologie, de homeo
pathische Bach Bloesemtherapie, de Therapeutic Touch, de reiki-methode, 
voedingssupplementen en antroposofische verpleegkunde. De VtdK diende 
een protest in bij minister Borst van vws. Deze was weliswaar niet gelukkig 
met deze subsidie, maar maakte haar niet ongedaan.523,>24'525 Volgens de 
bewindsvrouw was het wel beslist de laatste keer. 

De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) trad op 1 januari 
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200i toe tot de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Ver
enigingen.'26 De NVF heeft een leerstoel (niet in kruidkunde, maar in de 
'immunologie van plantenstoffen') aan de universiteit van Utrecht, geeft een 
tijdschrift uit en organiseert tweemaal per jaar een wetenschappelijke bijeen
komst. 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
Een Brits-Nederlandse groep klinisch epidemiologen publiceerde een meta-
analyse over het effect van manuele therapie van de wervelkolom bij chroni
sche hoofdpijn. Het lijkt dat deze therapie een beter effect heeft dan massage 
bij cervicogene hoofdpijn, terwijl bij een vergelijking met preventieve medi
catie als amitriptyline eenzelfde effect lijkt te kunnen worden bereikt. Deze 
conclusies berusten echter, aldus de auteurs, op slechts enkele onderzoeken 
die goed genoeg van opzet waren. Er was behoefte aan meer goed opgezet 
onderzoek op dit punt. 

Enkele chiropractors deden een onderzoek naar de mening van 252 Ne
derlandse huisartsen over samenwerking met chiropractors.527 Slechts 115 
huisartsen beantwoordden de enquête en daaruit bleek dat vrijwel alle wel 
eens gehoord hadden van chiropraxie, veelal via hun patiënten. Slechts 10 
procent verwees regelmatig naar chiropractors. De attitude van de huisartsen 
ten opzichte van de chiropraxie varieerde van neutraal tot positief. 

Aan de vu promoveerde op 16 maart de manueel- en fysiotherapeut Ho
ving op Neck pain in primary care. The effects of commonly applied interven
tions.^ Promotoren waren prof. dr. L.M. Bouter en prof. dr. B.W. Koes. 
Subsidie werd ontvangen van de Nederlandse Vereniging van Manueel The
rapeuten, het NWO en van het Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde van de Zie
kenfondsraad. De onderzoeker verdeelde 183 patiënten met nekklachten die 
minstens twee weken aanhielden in drie groepen. De eerste groep ontving 
manuele therapie (MT) van zes ervaren manueel therapeuten, de tweede 
groep fysiotherapie en de derde groep werd begeleid door de huisarts. Op 
korte termijn had manuele therapie het beste resultaat (68 procent verbete
ring), gevolgd door fysiotherapie (51 procent) en de huisarts (36 procent). Na 
52 weken waren die verschillen veel minder geworden: respectievelijk 72 
procent, 63 procent en 56 procent. De conclusie van de onderzoeker luidde: 
'Geconcludeerd kan worden dat de effecten van een behandelstrategie die 
bestaat uit mobilisaties door een manueel therapeut gunstiger zijn dan pijn-
medicatie, gesprekken en voorlichting door een huisarts, of oefentherapie en 
massage door een fysiotherapeut.' Commentaar hierop werd gegeven in pa
ragraaf 6.5. Het proefschrift leidde tot tenminste één publicatie in een gere
nommeerd tijdschrift.529 

Drie antroposofische artsen uit Berg en Bosch publiceren een pilotstudie 
van vijf patiënten met hepatitis C, die werden behandeld met Iscador Qu.53° 
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Het middel zou als 'niet-toxisch middel' bij deze aandoening een gunstig 
effect kunnen hebben. 

2002 

i Acupunctuur 
Twee artsen uit het Utrechts academisch ziekenhuis rapporteerden een geval 
van een dubbelzijdige klaplong na acupunctuurbehandeling wegens chroni
sche vermoeidheid. De naalden waren beiderzijds de borstholte binnenge
drongen.53' De vrouw overleefde deze complicatie. Dit probleem doet zich 
vaker voor.5'2 

il Natuurgeneeswijze 
Het TROS-tv-programma Opgelicht wijdde zijn hele uitzending van 14 mei 
2002 aan Clara Ruizendaal, een succesvolle paranormale, orthomoleculaire 
en spirituele genezeres uit Hoogland. Deze vrouw was in 2000 en 2001 veel
vuldig in de publiciteit: zij schreef een boek533 en het Clara Ruizendaal Insti
tuut kreeg daarop een grote toeloop van patiënten te verwerken. De omzet 
steeg tot ruim anderhalve ton (guldens) per maand! Ruizendaal zette haar 
medewerkers, grotendeels door haarzelf opgeleid, aan tot winstmaximalisatie 
en zwartgeldpraktijken. Opgelicht stuurde ook een kerngezonde neppatiënt 
naar Ruizendaal, bij wie allerlei afwijkingen zowel lichamelijk als geestelijk 
werden vastgesteld die met dure supplementen behandeld moesten worden. 

in Paranormale en geest-lichaamgeneeswijzen 
De Amsterdamse PAOT (voor nascholing voor tandartsen) organiseerde een 
cursus over neurolinguïstisch programmeren (NLP) voor tandartsen. Uit een 
begeleidend verhaal in het Nederlands Tandartsenblad™ moest blijken dat 
tandartsen die NLP toepassen veel beter met lastige patiënten kunnen omgaan 
en dat deze patiënten bovendien sneller hun rekeningen betalen. 

Volgelingen van de Duitse wondergenezer Bruno Grönung (1906-1959) 
waren opnieuw in Nederland actief. Zij geloven in een 'heilstroom' waarvoor 
men zich moet openstellen, waarna 'ongeneeslijke ziekten niet meer bestaan'. 
Op de website van de sekte (www.bruno.gronung.org) staan talrijke wónder-
genezingen opgesomd van onder meer aambeien, verlammingen, myomen, 
haaruitval, neusverstopping, kanker en verziendheid. De Medisch Weten
schappelijke Vakgroep (MWV) van de sekte organiseerde op 20 april 2002 een 
congres getiteld 'De sleutel tot de gezondheid van morgen' en kreeg aanvan
kelijk gastvrijheid van de medische faculteit Maastricht. Nadat de VtdK 
Kootstra, decaan van de medische faculteit, attendeerde op de achtergrond 
van deze werkgroep, moest de MWV uitwijken naar een andere locatie.535 
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Grönung heeft overigens relatief veel aanhangers in Limburg. 
Het gilde van Simontontherapeuten haalde zijn Amerikaanse voorganger, 

de voormalig radioloog Simonton, naar Nederland. Simonton propageert 
een lichamelijk-psychisch-spirituele benadering bij kanker en beweert daar
mee een hoog genezingspercentage te behalen. 'Kanker is een boodschap van 
liefde,' aldus Simonton en kan ertoe bijdragen dat we onszelf beter leren 
kennen.5'6 Kanker krijgen vooral die mensen die er psychisch minder goed 
aan toe zijn. Anderen kunnen bijvoorbeeld roken hoeveel zij willen, zij zullen 
geen kanker krijgen. Medisch Contact plaatste klakkeloos de aankondiging van 
Simontons optreden in Nederland en vermeldde er nog bij dat veel kanker
patiënten steun ondervinden van de door Simonton ontwikkelde therapie.^37 

Na een ingezonden brief van schrijver dezes gaf de redactie haar onoplet
tendheid toe.538 Simontons ideeën zijn tegenwoordig overigens minder ex
treem. 

iv Homeopathie 
Op 17 februari 2002 plaatste het College ter Beoordeling van Geneesmidde
len (CBG) een advertentie waarin gevraagd werd naar 'academici die affiniteit 
hebben met de registratie van homeopathische en kruidengeneesmidde-
len'.539 De eerder aangetrokken homeopaat Van Galen kon het werk niet 
meer alleen af. De registratie van homeopathica was in volle gang en dat 
vereiste extra personeel. Een columnist van de Leidse universiteitskrant Mare 
dreef de spot met deze curieuze overheidsfunctie: 'Gevraagd: academici 
D30'.540 Er was veel vertraging ontstaan bij het registratieproces en de ho-
meopaten en winkeliers kregen herhaaldelijk uitstel van het ministerie: ei
genlijk hadden per 1 januari 2002 alle niet-geregistreerde middelen uit de 
handel genomen moeten worden. Mede op aandringen van Kamerleden had 
de minister deze datum opgeschoven.54' Op 13 september werd de Bredase 
homeopatisch arts Rutten benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nas-
sau, wegens zijn aanhoudende inzet voor de homeopathie.542 

v Antroposofische geneeskunde 
De antroposofische middelen dreigden met ingang van 1 maart 2003 buiten 
alle wettelijke kaders te gaan vallen en worden verboden, eventueel met uit
zondering van de ongeveer 700 homeopathisch verdunde antroposofica, die 
wel zouden kunnen voldoen aan de (zeer beperkte) registratie-eisen voor 
homeopathica. Voor de andere preparaten, veelal plantaardige middelen ge
mengd met metalen, bestond nu geen andere wettige positie: aan de reguliere 
eisen kunnen zij, bij gebrek aan aangetoonde werkzaamheid, niet voldoen en 
homeopathisch zijn ze niet. Aanbieding zonder medische claim zou hen on
der de Warenwet doen vallen, maar hiervoor voelden de antroposofen niets. 
Men wilde een vergelijkbaar systeem als voor de homeopatftica, omdat er ook 
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voor de antroposofische middelen geen bewijs van werkzaamheid geleverd 
kan worden. Bovendien mogen middelen die onder de Warenwet vallen niet 
per injectie worden toegediend.543 

De Federatie van Antroposofische Gezondheidszorg (FAG) begon medio 
2002 een actie tegen het dreigende verbod op 300 antroposofische genees
middelen, daarin gesteund door de fabrikanten Wala enWeleda. Aan voorzit
ter Netelenbos van de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid werd in 
december een petitie met 62.000 handtekeningen overhandigd, alsmede een 
'Grijsboek' met een beschrijving van de problemen waarmee 150 antroposo
fische artsen en hun 200.000 patiënten te maken zouden krijgen als de minis
ter vasthield aan zijn voornemen. Een Kamermotie (dec. 2002) voor een 
overgangsregeling voor de antroposofica, ingediend door D66 en Groen-
Links, werd bijna unaniem gesteund. Enige uitzondering was de SP. Minister 
De Geus zou op 14 februari 2003 laten weten deze motie te zullen trotseren 
en vond het 'onaanvaardbaar dat sommige artsen aan deze middelen grote 
geneeskundige effecten toekennen'.544 In het bijzonder noemde de bewinds
man de uit maretak vervaardigde middelen die worden aangeprezen tegen 
kanker: het Iscador. Het was in lange tijd niet voorgekomen dat een minister 
van volksgezondheid een tak van de alternatieve geneeskunde en de erin 
werkzame artsen zo scherp veroordeelde. De Federatie Antroposofische Ge
zondheidszorg (zie ook: www.antroposofica.nl) spande een kort geding aan 
tegen de staat, dat op 28 maart 2003 zou dienen. De staat werd in het onge
lijk gesteld en moest de antroposofica voorlopig blijven gedogen. 

vu Maatschappelijke ontwikkelingen 
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) en het 
Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (DG v) kwamen met 
een brochure Pijn bij kanker, die voor een kwart bestond uit een onkritische 
bespreking en opsomming van de mogelijkheden van alternatieve geneeswij
zen bij pijn. Citaat: 'Er is een hemelse energie (yang) en een aardse energie 
(yin) die met elkaar in evenwicht moeten zijn. Verstoring van dit evenwicht 
kan tot klachten of ziekten leiden. De behandeling is gericht op herstel of 
behoud van energie. Hiervoor moet de levensenergie vrij door het lichaam 
kunnen stromen.' Protesten van de VtdK, de Nederlandse Vereniging tot 
Bestudering van Pijn (NVBP), de Nederlandse Vereniging voor Oncologie 
(NVO) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) leid
den ertoe dat de folder uit de roulatie werd genomen.545,546 

In juli trad het kabinet-Balkenende aan met op het ministerie van vws de 
econoom en monetarist Bomhoff. Deze had in een krantencolumn Piet Borst 
en in diens kielzog veel artsen verweten 'een botte houding tegenover alter
natieve geneeskunde' te hebben en betuigde zijn overtuiging dat ayurveda, 
chiropraxie en acupunctuur werkzame behandelwijzen zijn. Ook zouden 
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volgens hem hartpatiënten na een operatie minder sterftekans hebben als zij 
godsdienstig zijn (Bomhoff zelf is oud-katholiek).547,548 In oktober 2002 
kwam het kabinet ten val en verdween Bomhoff van het toneel. 

In oktober 2002 verscheen het rapport Evaluatie Wet BIG, waarin in op
dracht van de regering werd bekeken of de vijf jaar eerder ingevoerde wet 
BIG aan de verwachtingen voldoet. Met de wet BIG werd de geneeskunde een 
vrij beroep, waarvoor geen kennis of diploma's meer zijn vereist. Het rapport 
constateerde onder meer dat de burger de hem geboden keuzevrijheid (voor 
een reguliere of alternatieve hulpverlener) niet veilig kan gebruiken, omdat 
de doelgroep onvoldoende voorlichting wordt geboden. Het rapport bepleit
te daarom actievere overheidsbemoeienis en directere beleidsvoering van de 
overheid ten aanzien van alternatieve behandelaars om de burger een betere 
bescherming te bieden.549 

Het blad Gezondbeidsnieuws550 meldde dat het aantal alternatieve artsen in 
Nederland daalde, zelfs in die mate dat er wachtlijsten ontstaan. De cursus 
van de Stichting Homeopathische Opleidingen SHO (Wageningen) tot ho
meopathisch arts trok vrijwel geen cursisten meer. Het aantal homeopathisch 
artsen in de VHAN, dat ooit 520 bedroeg, was in december 2002 gedaald tot 
362. Ex-voorzitter Kleipool van de Artsenvereniging tot Bevordering der 
Natuurgeneeswijze (ABNG) adviseerde jonge aspirant-alternatieve artsen hun 
coming-out uit te stellen, omdat anders de VtdK hun medische fouten uitver
groot en hun reputatie breekt: 'Als je te vroegtijdig te voorschijn komt, valt 
de bijl.' Er bestaat bij sommigen al 'angst voor de VtdK, omdat deze vooral 
artsen aanpakt, die volgens de VtdK immers beter zouden moeten weten', 
aldus Kleipool. 

Op 12 maart werd er in het Europees Parlement gediscussieerd over de 
harmonisering van de regelgeving inzake voedingssupplementen. Alle spre
kers tijdens dit debat beklaagden zich over de brute campagne waaraan zij 
tevoren door aanhangers van Rath waren blootgesteld. Het aannemen van 
de richtlijn zal Rath, gesubsidieerd door de gemeente Almelo en sponsor van 
se Heracles, waarschijnlijk veel problemen bezorgen. Een van de afgevaar
digden, Evp'er Bowis, zei het als volgt: 'However, may I say also that Emilia 
Muller [die de richtlijn verdedigde] has suffered one of the worst assaults by 
people outside this Parliament that any Member has had to put up with. It 
is one thing to be e-mailed; it is one thing to be lobbied; it is one thing to be 
mass-lobbied; but to endure threats of violence, bullying and harassment as 
she and her family have is something which this Parliament will not ac-
cept.''"'1 

vin Wetenschappelijke ontwikkelingen 
Met één Nederlander als mede-auteur publiceerde een groep Australische 
onderzoekers in de Cochrane Database van systematische reviews een over-
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zicht van de kennis met betrekking tot de werkzaamheid van acupunctuur bij 
de tennisarm."2 Conclusie: het nut ervan is niet aangetoond. Meer en beter 
onderzoek wordt wenselijk geacht. 

Amsterdamse onderzoekers publiceerden de resultaten van een tussen 
1993 en 1996 verricht onderzoek naar het effect van respectievelijk visolie en 
teunisbloemolie op ernstige chronische mastalgie (d.w.z. pijnlijke borsten bij 
de premenopauzale vrouw).5" Noch de visolie noch de teunisbloemolie had 
beter effect dan placebo. In alle groepen van deze gerandomiseerde studie, 
met in totaal 367 deelnemers, nam de pijn af. De kosten van dit onderzoek, 
gedragen door ZonMW, hebben 195.000 euro bedragen. 

Vijf Alkmaarse radiologen testten hun diagnostische accuratesse bij het 
opsporen van contra-indicaties tegen manipulaties van de wervelkolom op 
röntgenfoto's van de rug in een vergelijking met die van drie chiropractors-
radiologen en vijf chiropractors.554 Er waren kleine verschillen ten gunste 
van de echte radiologen, maar deze waren klinisch niet relevant. Alle groepen 
konden de contra-indicaties (infecties, kanker, wervelontstekingen en spon-
dylolysis-listhesis) goed herkennen. 

Het jaarverslag 2002 van het Helen Dowling Institute (HDI)5 5 5 meldde de 
afloop van het in 1998 aangekondigde onderzoek naar de effecten van 
psychosociale factoren op het beloop van voorstadia van baarmoederhalskan
ker. Na een cross-sectionele studie onder 340 vrouwen en een longitudinale 
studie onder 100 vrouwen kwam men tot de volgende conclusie: 'Bij geen 
enkele analyse werd een relatie gevonden tussen de psychologische factoren 
en het beloop van baarmoederhalsvoorstadia. Het maakte geen verschil naar 
welke factor of interactief effect werd gekeken, noch of nu met veel of wei
nig potentiële controlevariabelen rekening werd gehouden en of het ging om 
de cross-sectionele of de longitudinale studie.' 

Elders in het jaarverslag staat te lezen dat men de onderzoekslijn psycho
sociale factoren en hun invloed op kanker wil laten varen wegens de teleur
stellende uitkomsten van de door het HDI uitgevoerde studies. 
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