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3 Samenvattend overzicht per in de Kroniek be
handelde categorie 

De acupunctuur werd in het westen geherintroduceerd na Nixons bezoek aan 
China in 1971. De mare van een succesvolle eeuwenoude geneeswijze ver
spreidde zich snel in de westelijke wereld en al in 1971 raadpleegde prins 
Bernhard een Londense arts-acupuncturist. Naast de voorbeeldfunctie van 
deze prominente figuur, droegen ook televisiefilmpjes van onder acupunc
tuurverdoving geopereerde Chinezen en enthousiaste verhalen in de roddel
pers bij aan de opmars van de acupunctuur in ons land. De Nederlandse 
Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV), die in 1973 werd opgericht, ging 
cursussen geven en waarschuwde tegen niet-artsen die zich aan de acupunc
tuur durfden te wagen. In 1975 werd aan de eerste 83 artsen het A-diploma 
acupunctuur uitgereikt. In 1978 vonden naar schatting al een miljoen acu
punctuurbehandelingen per jaar plaats. Een tussentijds adviesrapport van de 
commissie-Muntendam was, hoewel commissielid Van Dam in een minder
heidsrapport afstand nam van de conclusies, enthousiast over de mogelijkhe
den van deze Chinese geneeswijze. De politiek wees erkenning van opleidin
gen, waarvan er toen al zes waren, echter af en wilde ook geen opneming in 
het verzekeringspakket. Kamerleden bemoeiden zich ermee: reeds in 1975 
hadden DÓó'ers aangedrongen op acupunctuuronderwijs aan de medische 
faculteiten en in 1980 koos vvD-Kamerlid Van Dijk partij voor één bepaalde 
acupunctuuropleiding. In 1985 - de NAAV telde inmiddels 340 leden - werd 
het eerste universitaire acupunctuurinstituut van ons land opgericht: het Hwa 
To Centre in Groningen. Ook in de tandheelkunde, de diergeneeskunde en 
de homeopathie penetreerde de acupunctuur. De laatste beroepsgroep ge
bruikt met name de diagnostische elektroacupunctuur volgens Voll (EAV) om 
de geneesmiddelenkeuze te bepalen. In 1997 werd een alternatief arts een 
halfjaar geschorst na het ten onrechte diagnosticeren van een hersentumor 
met behulp van de VEGA-test, een variant van de EAV. Pogingen van de NAAV 
om medewerking van de KNMG te verkrijgen bij het oprichten van een regis
ter strandden in 1989. In 1991 introduceerde de pijnpolikliniek van het AZU 
met veel tamtam de acupunctuur. In 1993 bereikte de medische acupunctuur 
zijn hoogtepunt: de NAAV had toen 800 leden, terwijl de acupunctuur ook 
talrijke beoefenaren telde onder fysiotherapeuten en natuurgenezers. 

Terwijl na 1993 de artsen zich geleidelijk minder gingen interesseren voor 
de acupunctuur, zorgden de andere aanbieders voor het op peil blijven van 
de consumptie. Volgens CBS-cijfers ondergingen in 2001 220.000 Nederlan
ders (1,4 procent van de bevolking) een acupunctuurbehandeling, een ver
dubbeling ten opzichte van 1991. 

367 



De natuurgeneeswijze vormde samen met de paranormale geneeswijzen voor 
1973 de harde kern van de kwakzalverij, maar ging ook profiteren van het 
pro-alternatieve klimaat dat na die tijd in ons land ontstond. De natuurge
neeskunde in engere zin, die vooral bestond uit toepassing van kruiden, di
eten, frisse lucht, water en vasten en die gebruik maakte van astrologie en 
iriscopie bij de diagnostiek, bleef bestaan, maar belangrijker werden de aan 
de natuurgeneeswijze verwante cel-, enzym- en chelatietherapie. Daarnaast 
bloeiden de kankertherapieën van Moerman en Houtsmuller, de orthomole-
culaire geneeskunde volgens Pauling en de modernere varianten van de krui
dentherapie met als paradepaardje het sint-janskruid. 

De Vlaardingse arts Moerman (1893 -198 8) bleef decennialang kankerpa
tiënten trekken en slaagde er, ondanks verzet van de medisch-oncologische 
wereld, die hem als charlatan beschouwde, bij herhaling in om de sympathie 
van Kamerleden te wekken en zo tot viermaal toe een officieel onderzoek 
naar de waarde van zijn methode te verkrijgen. Driemaal geschiedde dat door 
onafhankelijke en kritische onderzoekers, die nimmer iets waardevols konden 
vinden. Het laatste onderzoek werd uitgevoerd door sympathisanten en leid
de in 19 91 tot een 784 pagina's tellend rapport. Men meende 21 gevallen van 
onverklaarbare en aan de Moermanmethode toe te schrijven genezingen te 
hebben gevonden, maar internist-oncoloog Blijham hield er na opschoning 
van die 21 casus nog twee tot zeven over: de oogst van vijftig jaar Moerman
therapie. 

In 1978 werd de Artsenvereniging ter Bevordering van de Natuurgenees
kunde (ABNG) opgericht. De leiding was in handen van pionier H. van der 
Upwich (1898-1997). Hier vindt men nog de klassieke natuurgeneeskunde 
met diëten, darmspoelingen, kruiden, oefeningen en water. Ook de eigen-
urinetherapie kent er aanhangers. 

De celtherapie volgens Niehans bestond in ons land in 1973 al op kleine 
schaal en in dat jaar verscheen zelfs een rapport van de Gezondheidsraad. De 
conclusie luidde dat deze behandelwijze, waarbij gedroogde weefselextracten 
van jonge of ongeboren dieren worden ingespoten ter verjonging, waardeloos 
is tegen de symptomen van mongolisme. Anno 2002 telde de celtherapie nog 
steeds enkele enthousiasten in de gelederen van de ABNG. 

De enzymtherapie, een uitvinding van de selfmade biochemicus Van 
Leeuwen, met als meest bekende producten het Vasolastine en de Rheuma-
jecta, slaagde er niet in om haar werkzaamheid ook maar enigszins aan te 
tonen. Achter de therapie stond echter een fanatieke patiëntenvereniging, die 
onder anderen samen met 'consumentenman' Frits Bom de politiek zo effec
tief heeft bewerkt dat de middelen keer op keer de gebruikelijke toelatings
eisen konden ontlopen. Critici als de Wageningse hoogleraar Veeger werden 
door Van Leeuwen os., na een mislukte poging tot omkoperij,556 juridisch 
zeer hard aangepakt. Veeger werd vrijgesproken. 
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De chelatietherapie, berustend op de fictie dat aderverkalking kan worden 
tegengegaan met 'kalk-oplossende' infusen met Ethyleen DiamineTetracetic 
Acid (EDTA), is een Amerikaanse 'uitvinding', die daar vanaf i960 zowel van
uit 'curatief als vanuit preventief oogmerk werd toegepast. De chelatiethera
pie bereikte Nederland rond 1980. Ondanks sterfgevallen in chelatieklinie-
ken en het ontbreken van aangetoonde werkzaamheid werd de therapie tot 
in 2002 door ruim tien instellingen aangeboden. De Inspectie voor de Ge
zondheidszorg gedoogt deze praktijken. 

Klein en sektarisch is de macrobiotiek, een Japanse heils- en gezondheids
leer op basis van een vegetarisch dieet voornamelijk bestaande uit soep, graan 
en groente. Aanvankelijk propageerde de voorman Michio Kushi, die ons 
land enkele malen bezocht, ook acupunctuur en moxabustie. In 2001 wordt 
de directeur van het Kushi Instituut veroordeeld wegens medeverantwoorde
lijkheid voor de dood van een vrouw met kanker, die zich uitsluitend macro
biotisch liet behandelen. 

In navolging van de Amerikaanse trend om naast het gewone dieet ook 
'voedingssupplementen' te gebruiken - een idee gelanceerd door Linus Pau
ling, die megadoses vitamine c aanbeval - kwam in de tweede helft van de 
jaren tachtig de 'orthomolcculaire geneeskunde' op. Zakenmensen richtten 
snelgroeiende firma's op, die vitamines, mineralen, aminozuren en dergelijke 
gingen importeren en verhandelen. Ondertussen steunden zij de artsen die 
zich tot deze denkwijze bekeerden bij de oprichting van verenigingen en 
tijdschriften. Via deze kanalen werden ook opleidingen tot 'orthomoleculair 
therapeut' gestart. De omzet van de preparaten verviervoudigde tussen 1992 
en 2001 tot 277 miljoen gulden (126 miljoen euro) in consumentenprijzen. 
Sinds 2000 overtrof men daarmee zelfs de omzet in homeopathica. Het voe
dingsmiddelenbedrijf Numico, dat zich in die periode ook ging toeleggen op 
deze markt stapte echter te laat in en kreeg te maken met de stagnerende 
omzetten in deze middelen. Dit gebeurde zowel in Nederland als in Amerika, 
waar vitaminebedrijven werden overgenomen. 

In 1991 nam Houtsmuller, een 67-jarig internist die zichzelf zou hebben 
genezen van ongeneeslijke kanker, de positie van Moerman over met een 
eigen dieet, aangevuld met orthomoleculaire pillen en haaienkraakbeen. Hij 
bereikte een aanzienlijke populariteit en werd in 1999 door het KWF uitgeno
digd als spreker op hun 50-jarig jubileum. In 2000 werd zijn reputatie gebro
ken door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), die onthulde dat hij 
over zijn eigen ziektegeschiedenis had gelogen: hij had nimmer aan uitge
zaaide kanker geleden. Zelf schreef Houtsmuller dit toe aan een 'eigenaardig 
misverstand'. 

Hoewel de paranormale therapie in haar klassieke vorm, het magnetiseren, 
snel in het defensief geraakte bij de opkomst van moderne alternatieve tech-
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nieken als de acupunctuur, de homeopathie en dergelijke, zou zij zich in de 
luwte blijven handhaven. In een eerste reflex opende de beroepsvereniging 
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns (NWP) van Gerard Croiset in 1975 
een eigen acupunctuurkliniek in Haarlem. Deze was echter geen lang leven 
beschoren. Helderziendheid en bovennatuurlijke inblazingen worden ook 
door genezers, die zich niet als magnetiseur beschouwen, veelvuldig ge
claimd: men denke aan gebedsgenezers als Maasbach, Jomanda en Zijlstra en 
aan orthomoleculairen die tevens paranormaal begaafd zouden zijn, met als 
prototype Clara Ruizendaal. De beroepsvereniging NWP speelde voor 1973 
een grote rol in het verzet tegen het artsenmonopolie, zoals vastgelegd in de 
Wet op Uitoefening der Geneeskunst, en effende daarmee de weg voor de 
speelruimte die de modernere kwakzalvers zich konden toe-eigenen, eerst 
binnen een gedoogbeleid en later binnen de wet BIG. 

Ook ontstond er in de jaren tachtig en negentig een groot geloof in de 
kracht van de niet-paranormaal verrijkte geest. Zo kwam de haptonomie, 
reeds in 1964 bedacht door fysiotherapeut Veldman, in de jaren zeventig tot 
bloei en drong vooral door in de zwangerschapsgymnastiek en bij topspor
ters. Door gevoelvolle aanraking versterkt de haptonoom de patiënt in 
lichaam en geest. Ook yoga werd populair, in medische kring vooral gepro
pageerd door homeopaat en goochelaar Rama Polderman. Sterk verwant aan 
het klassieke magnetiseren is reiki, een Japanse geneeswijze met kostbare 
opleidingen tot 'reikimeester' op verschillende niveaus. Reiki deed begin 
jaren tachtig zijn intrede in ons land. Hetzelfde gold voor de Therapeutic 
Touch (TT), een Amerikaanse variant op het magnetiseren, die vooral onder 
verpleegkundigen ingang vond en vindt. Het kwijnende Utrechtse Para
psychologisch Instituut, later Van Praag Instituut, boorde een nieuwe geld
bron aan met opleidingen in TT, waarbij de therapeut door strijkbewegingen 
de verstoorde aura's en energievelden van de patiënt beïnvloedt. Eind 2000 
had men reeds 2000 cursisten opgeleid. 

Zeer invloedrijk werd in deze periode de gedachte dat allerlei ziekten, 
waarvan de oorzaak op het eerste gezicht onduidelijk en/of onbekend is, ver
oorzaakt worden door geestelijke processen en derhalve ook langs die weg 
beïnvloed kunnen worden. Deze theorieën waren vooral uit de vs afkomstig, 
met populaire auteurs als Simonton, Louise Hay, Bernie Siegel, Deepak 
Chopra en Dethlefsen. Auteurs als Grossarth-Maticek en Eysenck beschre
ven zelfs karakterkenmerken die de kans op kanker, hartziekte en dergelijke 
zouden voorspellen. In new-agekringen in ons land vond dit gedachtegoed 
gretig aftrek en nieuwe hulpverleners als spiritueel therapeuten en Simon-
tontherapeuten verschenen ten tonele. Door een ongekende media-exposure 
zou ook het door de voormalig hoogleraar pathologie Marco de Vries opge
richte Helen Dowling Institute (HDI) bijdragen aan de verspreiding van dit 
gedachtegoed. Dit instituut propageerde het geloof in de werkzaamheid van 
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psychologische interventies bij kanker en in de rol van 'radicale beslissingen' 
bij het soms spontaan verdwijnen van kanker, totdat men jaren later ontdekte 
dat beide ideeën onjuist waren. Het kwaad was toen al geschied en veel pu
blieke bekendheid aan dit voortschrijdende inzicht heeft men helaas niet 
gegeven. Karin Spaink behoorde in 1992 tot de eerste critici van wat zij 
noemde de 'orenmaffia' en het 'kwakdenken'. Eind jaren negentig verbrak 
de Erasmus Universiteit de banden met het HDI, dat nog tot 2006 rijkssubsi
die geniet. 

Verwant aan deze geest-lichaamkwakzalverijen is de kleurentherapie van 
Brooker, die in eerste instantie posttraumatische dystrofie, maar later ook 
MS, ME enzovoort behandelde met een machientje. Een andere verwante 
therapie is de Essaïditherapie van de Marokkaan Essaïdi, die in Eindhoven 
een kliniek heeft waar hij claimt met magneten en kruiden onder meer aids-
patiënten te kunnen genezen. Verder past ook het centrum voor Ayurvedi-
sche geneeskunde van de Maharishi Mahesh Yogi in Lelystad in het rijtje. In 
de jaren negentig ontstond ook de reïncarnatietherapie, die mensen beter 
maakt door met hen de onverwerkte problemen uit vorige levens door te 
nemen. Hypnotherapeuten ten slotte, induceren bij hun patiënten nogal eens 
verdrongen herinneringen aan gruwelijke (seksuele) jeugdervaringen, dieniet 
altijd verifieerbaar blijken. 

De homeopathie profiteerde zeer van het pro-alternatieve klimaat en had het 
voordeel dat zij vanaf het begin af aan ook door artsen werd toegepast, ter
wijl er ook al lange tijd beroepsverenigingen, een patiëntenvereniging en 
homeopathische firma's waren. Het aantal homeopathisch artsen nam tussen 
1977 en 1993 toe van 50 naar 520. Sindsdien zakte overigens het aantal weer 
tamelijk snel. De omzet in homeopathica steeg tussen 1985 en 1993 ongeveer 
met 300 procent om daarna te stagneren. Volgens een conservatieve schat
ting (van NEHOMA) bedroeg de omzet van de middelen, inclusief de fytothe-
rapeutica, in 1994 97 miljoen euro (consumentenprijzen) en volgens een 
andere schatting (Neprofarm) 174 miljoen. In de jaren zeventig en tachtig 
verspreidde de homeopathie zich ook in de diergeneeskunde en de tandheel
kunde. Het privaatdocentschap homeopathie aan de vu bleef, ondanks affai
res, onbedreigd. De overheid en publieke opinie beschouwden de homeopa
thie nauwelijks meer als alternatief en de middelen werden tot 1993 volledig 
vergoed door het ziekenfonds. Overheidsdienaren hielden feestredes bij de 
uitbreidingen van de homeopathische fabrieken. De KNMP, de Consumen
tenbond en Postbus 51 verspreidden wervende publiciteit over de homeopa
thie en het KNMG-blad Medisch Contact accepteerde advertenties voor homeo
pathica en personeelsadvertenties waarin homeopathische artsen voorrang 
werd beloofd. Universitaire onderzoekers uit Maastricht gaven in 1991 met 
een artikel in het British Medical Journal de homeopathie het voordeel van de 
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twijfel. Deze publicatie zou jarenlang tot de canon van de homeopathie be
horen. Vooraanstaande homeopaten ontvingen koninklijke onderscheidingen. 

Na 1993 begon de teruggang van de homeopathie: artsen keerden zich er
van af, op de zelfzorgmarkt gingen de voedingssupplementen overheersen en 
wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid bleef uit. 

Vanaf 1999 ging het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
homeopathica registreren: sommige preparaten konden daarna met een toe
gestane indicatie worden verkocht. Het CBG nam in verband met deze 
omstreden taak homeopathische artsen in dienst. In 2002 werd het privaat
docentschap homeopathie aan de vu vrijwel volledig ontmanteld en trad 
minister Brinkhorst van LNV streng op tegen een dierenarts die beweerde 
iets homeopathisch tegen mond- en klauwzeer te kunnen doen. Intussen 
bezocht nog altijd 2,4 procent van de bevolking een homeopaat: 370.000 
mensen per jaar. Ondanks de vele recente tegenslagen is de homeopaat nog 
immer de meest geconsulteerde alternatieve genezer. 

Een vreemde eend in de bijt van de alternatieve geneeskunde wordt gevormd 
door de antroposofische geneeskunde, bedreven door artsen die aanhanger zijn 
van de denkbeelden van de Oostenrijkse denker Rudolf Steiner. Deze denker 
geloofde sterk in beïnvloeding door kosmische krachten, in het bestaan van 
een etherisch lichaam naast het fysieke en in reïncarnatie en de daardoor 
veroorzaakte problemen in het 'karma'. Antroposofische artsen zien zichzelf 
niet als alternatief, maar beschouwen hun geneeskunde als een uitbreiding 
('Erweiterung') van de reguliere geneeskunde. De antroposofische denkbeel
den hebben behalve in de kring van echte aanhangers ook invloed op onder
wijs (de Vrije Scholen) en landbouw (de biologisch-dynamische landbouw 
stamt van Steiner) en op de architectuur (het zogenoemde 'organische' bou
wen). De teksten van Rudolf Steiner zijn voor de gewone man - overigens 
niet alleen voor hem - onbegrijpelijk en de antroposofen vormen een hoog 
opgeleide groep, die zich een goede pr kunnen verschaffen. Op de golven van 
de opbloeiende alternatieve geneeskunde vertoonde ook de antroposofische 
geneeskunde enige groei, met een verdubbeling van het aantal antroposofisch 
artsen tussen 1977 en 2001: van 110 naar 220. Lang niet allen praktiseren, 
maar men claimt met ongeveer 200.000 patiënten ruim 1 procent van de 
Nederlandse gezondheidszorg te vertegenwoordigen. De antroposofische 
middelen, die voor twee derde homeopathisch verdund zijn en voor de rest 
bestaan uit plantaardige middelen, vaak vermengd met metalen, worden ge
maakt door de firma's Wala en Weleda. Ook deze medicatie werd tot 1993 
door het ziekenfonds vergoed en mocht daarna ongeregistreerd in de handel 
blijven. 

In het Interbellum bestond er in Den Haag een Rudolf Steiner Kliniek, 
die thans als rusthuis fungeert, en in 1981 kreeg de Willems Zeylmans van 
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Emmichoven Kliniek in Bilthoven een erkenning als antroposofisch zieken
huis. Het ziekenhuis, dat enkele tientallen bedden had, werd in 1993 ge
sloten. Behalve de antroposofen, die zich daar lieten behandelen, trok het 
ziekenhuis veel ongeneeslijke kankerpatiënten, die door de twee eraan ver
bonden internisten langs antroposofische weg werden behandeld met onder 
meer injecties van het maretakproduct Iscador. 

Tussen 1990 en 1993 kwam de iatrosofie in opspraak: een geneeswijze, in 
de jaren zeventig ontwikkeld door selfmade man J.P. de Kok. Deze baseerde 
zijn geneeswijze op een mix van homeopathie en Steiner-denkbeelden en hij 
verbood zijn patiënten reguliere behandeling te ondergaan. Na sterfgevallen 
en bijna-sterfgevallen tijdens iatrosofische behandeling trad justitie op tegen 
de oprichter en tegen enkelen van zijn volgelingen. Gevangenisstraffen en 
een ontzetting uit het artsenberoep van een basisarts-iatrosoof volgden. 

De openbare discussie tussen 1995 en 1998 over de racistische ideeën van 
Steiner heeft het aanzien van de antroposofie geen goed gedaan, maar lijkt 
van weinig invloed te zijn geweest op de praktijk van de antroposofische ge
neeskunde.557, s s8 

Eind 2002 ontstonden problemen in de antroposofische geneesmiddelen
voorziening, omdat ongeregistreerd aanbieden van geneesmiddelen door 
wetswijziging niet meer was toegestaan. Met handtekeningenacties en een 
kort geding probeerde men de minister te vermurwen. De rechter zou in 
2003 de Staat opdragen om een gedoogbeleid te blijven volgen. 

De minst alternatieve geneeswijze van de zes hoofdstromingen volgens Mun-
tendam is de manuele geneeskunde, die zich - hoewel erfopvolger van het au
tochtone 'bottenkraken' - al snel exclusief nestelde in de erkende beroepen 
als fysiotherapie en later ook onder artsen. Hoewel er ook stromingen zijn 
die verderaf staan van de reguliere geneeskunde (zoals de chiropraxie en de 
ortfiomanuele geneeskunde, die beweren ook inwendige ziekten en psychi
sche stoornissen te kunnen behandelen via manipulaties van de wervelkolom) 
lijkt de manuele therapie haar weinig omstreden positie te danken te hebben 
aan het feit dat de onderliggende theorie volledig conformeert aan de gewo
ne medische kennis en terminologie. De manuele geneeswijzen zijn voortge
komen uit Amerikaanse kwakzalverijen als de osteopathie en de chiropraxie: 
daarin wordt aan standafwijkingen van de wervels ('subluxaties') afknelling 
van zenuwen en/of bloedvaten toegeschreven, waarna deze via ruk-, duw- en 
trekbewegingen wordt gecorrigeerd. In ons land ontstonden verscheidene 
varianten op de Amerikaanse stromingen, die vaak de naam van de uitvinder 
(Van der Bijl, Cyriax, Sickesz) of van de plaats van de opleiding (Eindhoven, 
Utrecht) kregen. 

In 1968 vestigde zich de eerste chiropractor in ons land na een Engelse 
opleiding. In datzelfde jaar werd de Vereniging van Manueel Therapeuten 
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(VMT) opgericht en in 1977 volgde de Nederlandse Vereniging van Artsen 
voor Manuele Geneeskunde (NVAMG). Het ledental van de NVAMG ZOU van 
60 in 1980 stijgen naar 210 in 1993 om daarna te gaan dalen tot 170 m 2001. 
In 1978 pleitte Muntendam op een VMT-congres voor erkenning, ondanks 
het nog ontbreken van wetenschappelijke bewijzen. De praktijk moest hier 
de doorslag geven. Het zijn vooral fysiotherapeuten die manuele geneeswij
zen toepassen, terwijl de door de Wassenaarse arts Mayta Sickesz (1923) 
ontwikkelde orthomanuele geneeskunde (oMG) een typische artsenaangele-
genheid is gebleven. Alle OMG-artsen zijn door Sickesz persoonlijk opgeleid 
in haar Wassenaarse praktijk. Ze behandelen niet alleen klachten van het 
bewegingsapparaat, maar ook inwendige kwalen als suikerziekte, maagzweren 
en psychiatrische problemen als autisme en depressie. Een rapport uit 1986 
liet zien dat de kosten van manuele geneeskunde hoger waren dan die van 
elke andere alternatieve geneeswijze: 209 miljoen gulden (95 miljoen euro) 
per jaar. Gezien de grote mate van acceptatie onder verzekeraars en publiek 
wordt - ondanks het ontbreken van aangetoonde werkzaamheid - de manue
le geneeskunde tegenwoordig nog maar nauwelijks als alternatief herkend. 

De opkomst en bloei van de alternatieve geneeskunde leidde tot wat wij sa
menvatten onder het begrip 'maatschappelijke ontwikkelingen'': de respons van 
overheid, parlementariërs, beroepsorganisaties, verzekeraars, maatschappelij
ke organisaties, rechtspraak en semi-overheid. 

De overheid kwam na een voorbereidingsperiode van zo'n 25 jaar met 
wetgeving die de feitelijke situatie van het gedogen van onbevoegde uitoefe
ning der geneeskunde legaliseerde: de wet BIG. Deze wet werd vanaf 1993 
gefaseerd ingevoerd en trad in 1997 volledig in werking. Geneeskunde werd 
een vrij beroep dat door iedereen mocht worden uitgeoefend. In 2002 ver
scheen een eerste officiële evaluatie van de nieuwe praktijk. De evaluatie is 
kritisch en pleit voor actievere overheidsbemoeienis met de alternatieve prak
tijken van met name niet-BiG-geregistreerden.559Van 1976, toen de Com
missie Alternatieve Geneeswijzen (CAG) van Muntendam werd ingesteld, tot 
heden heeft de overheid zich actief met de sector bemoeid. Onder druk van 
publieke opinie en sympathiserende parlementariërs werden keer op keer 
advies- en onderzoekscommissies ingesteld en tot 1993 werden homeopathi
sche en antroposofische middelen in het verzekeringspakket gehandhaafd, 
terwijl er binnen dat pakket al fors bezuinigd en gesaneerd werd. Op voorstel 
van de CAG werd ook een apart geldbedrag bestemd voor wetenschappelijk 
onderzoek van alternatieve geneeswijzen. Later bleek dat niets op te leveren, 
terwijl ook de vraag of gebruik van alternatieve geneeswijzen misschien toch 
bezuinigingen in de reguliere zorg kon opleveren niet te beantwoorden was. 
Ook betwijfelde de regering of de werkzaamheid van alternatieve geneeswij
zen überhaupt wel wetenschappelijk onderzocht kon worden, hetgeen tot een 
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advies van de Gezondheidsraad leidde. De laatste jaren beperkt de overheid 
zich tot ondersteuning van het 'kwaliteitsbeleid' van alternatieve beroepsor
ganisaties, een taak die is uitbesteed aan Nivel, CBO en Consumentenbond. 
Tevens gaat er nog altijd geld naar het Helen Dowling Institute, dat structu
reel tot 2006 nog ruim 500.000 euro subsidie per jaar ontvangt.500 

Parlementariërs stelden zich talloze malen achter de alternatieven op, 
waarbij zij vooral gevoelig bleken voor acties van patiënten. In 1975 werd er 
door D 6 6 aangedrongen op acupunctuuronderwijs aan de medische facultei
ten, de VVD sloot zich daarbij aan. In 1982 namen CDA'ers het op voor Moer
man-artsen, die door de Inspectie zouden worden lastiggevallen en in 1984 
nam de Kamer een motie van VVD en CDA aan, waarin werd gevraagd om 
handhaving van Vasolastine als ziekenfondsverstrekking. Ook SGp'ers sympa
thiseerden met Moerman-artsen. Tijdens een hoorzitting in 1992 toonden 
vooral VVD en Groenlinks sympathie voor de alternatieven. In 1996 pleitte 
een CDA-Kamerlid voor opneming van de zogenoemde Cubatherapie voor 
retinitis pigmentosa in het ziekenfondspakket. In 2002 drong de kamer vrij
wel unaniem (met als uitzondering de SP) aan op handhaving van de buiten 
elke regeling vallende antroposofica. 

De KNMG gaf in 1975 haar verzet tegen de afschaffing van het artsenmo
nopolie op en sloot zich aan bij de aanbevelingen van de commissie-De Vree-
ze. In 1975 wijdde de KNMG haar jaarcongres aan alternatieve geneeswijzen 
en in de jaren daarna werd er in Medisch Contact stevig gediscussieerd over de 
alternatieve geneeswijzen, terwijl via de verenigingsrechtspraak zelfs werd 
getracht critici het zwijgen op te leggen. Het leidde in 1988-1990 tot de 
affaire-Van der Smagt. Van der Smagt was een fel criticus van de alternatieve 
geneeswijzen en werd gedwongen zijn openlijke kritiek op vakgenoten te 
rectificeren, waarna de protesten tegen deze groteske maatregel leidden tot 
nieuwe gedragsregels op dit punt. Toch bleef de KNMG alternatieve artsen als 
lid accepteren en reclame-uitingen ervoor worden door Medisch Contact nog 
altijd probleemloos geplaatst. In 1982 distantieerde de KNMG zich wel van de 
aanbevelingen van de CAG-Muntendam. Een registratie van alternatieve art
sen, een wens van de alternatieve artsenkoepel AAG, is de KNMG steeds te ver 
gegaan. Anno 2002 is het debat over alternatieve geneeswijzen binnen de 
KNMG vrijwel verstomd. In verpleegkundige kring bestaat veel enthousiasme 
voor alternatieve geneeswijzen, aldaar bij voorkeur 'complementaire genees
wijzen' genoemd. Binnen de Algemene Vergadering Verpleegkundigen en 
Verzorgenden (AVW) kent men een officiële Werkgroep Complementaire 
Zorg (wcz), die in 2001 subsidie ontving voor het ontwikkelen van een op 
de praktijk gerichte opleiding complementaire zorg, waarin aandacht voor 
reflexologie, Bach Bloesemtherapie, Therapeutic Touch, reiki, voedingssup
plementen en antroposofische verpleging. 

Verzekeraars kunnen in ons land zelfde omvang van het verzekeringspak-
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ket bepalen, met uitzondering van het ziekenfondspakket, dat centraal wordt 
vastgesteld. Tot 1993 werden via het ziekenfondspakket alternatieve midde
len volledig vergoed, daarna was dat slechts mogelijk via de aanvullingsfond
sen, die vrijwillig waren en redelijk goedkoop. Vrijwel alle ziekenfondsen 
stopten de alternatieve geneeswijzen in de aanvullingsfondsen, zij het met 
een aantal beperkingen. Ziekenfonds Spaarneland was in 1989 het eerste dat 
dit deed. Particuliere verzekeraars begonnen uit commerciële overwegingen 
al eerder, met de Zwolse Algemene in 1980 als eerste, met het (ook) aanbie
den van alternatieve geneeswijzen in het pakket. Zelfs de VVAA biedt pakket
ten aan met inclusie van alternatieve geneeswijzen. De Consumentenbond 
meldde in 2001 dat talrijke verzekeraars de beslissing om alternatieve genees
wijzen te vergoeden laat afhangen van de beoordeling die de bond in het 
kader van het Ondersteuning Kwaliteitszorg Alternatieve Beroepsorganisa
ties (OKAB) jaarlijks geeft over een aantal alternatieve beroepsorganisaties. 

Gerechtelijke uitspraken zal men in de Kroniek nauwelijks hebben aange
troffen. In de periode 1973-1997 was de jurisprudentie al aangepast aan de 
in voorbereiding zijnde liberale wet BIG en veroordelingen wegens overtre
ding van de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst (WUG) waren er vrijwel 
niet. Alleen in geval van ernstige gezondheidsschade werden nog wel eens 
straffen uitgedeeld, waarbij eerder strafrechtelijke argumenten golden dan 
overtreding van de wet BIG.56 ' De wetgever kwam tot de conclusie dat de 
WUG niet te handhaven viel en de kwakzalverij kon er evenmin door worden 
uitgeroeid. In de database Nederlandse Jurisprudentie vindt men onder de 
zoekterm WUG vanaf 1965 slechts twee vermeldingen.5*2 

In de semi-overheidssfeer valt de tolerante houding van de Nederlandse 
Kankerbestrijding ten opzichte van de Moerman-artsen en ANTTT (Artsen
werkgroep Niet-ToxischeTumortherapie) te vermelden. Verder waren er de 
start van opleidingen complementaire zorg aan de Hogere Beroepsopleidin
gen Verpleegkunde, de research van het Nivel inzake samenwerking tussen 
huisartsen en alternatieve genezers en de tolerante houding van de Consu
mentenbond ten opzichte van de alternatieve geneeswijzen. 
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