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Het is ons een groot genoegen dit nieuwe boek over geneeswijzen in 
Nederland te presenteren. In zekere zin beheren wij hiermee de erfenis 

van Paul van Dijk die in 1976 al de eerste versie uitbracht van Geneeswijzen 
in Nederland en die daarna nog, ondersteund door zijn echtgenote Hanne-
ke, acht geheel herziene herdrukken verzorgde, tot de laatste versie in 2003. 
Het is een grote eer om dit werk te mogen voortzetten met een tiende, geheel 
nieuwe uitgave.

Wij hebben ons bij de opzet van deze nieuwe uitgave uiteraard laten 
inspireren door opzet en inhoud van de laatste versie, maar toch ook door 
de overtuiging dat de wetenschappelijke vooruitgang over de afgelopen ja-
ren erin moesten worden verdisconteerd. Hierdoor ligt er nu wel een geheel 
nieuwe editie voor u.

Het nieuwe van deze tiende versie van Geneeswijzen in Nederland is al-
lereerst dat wij de uitgave van dit boek hebben laten voorafgaan door de 
publicatie van twaalf kleinere boekjes over deelgebieden van de comple-
mentaire/alternatieve geneeswijzen die vooral voor een algemeen publiek 
bestemd waren. Deze verschenen in rap tempo in de loop van 2015 en 
2016. De hoofdstuksgewijze opzet van het huidige boek volgt in grote lij-
nen die serie boekjes.

Een ander vernieuwend aspect van dit boek is dat wij per hoofdstuk, dus 
per onderdeel van de complementaire/alternatieve geneeskunde, de meest 
relevante en recente onderzoekgegevens een centrale plaats hebben willen 
geven, met het doel ook voor de professional de ratio achter deze genees-
wijzen zichtbaarder te maken. Dit handboek is dan ook in de eerste plaats 
geschreven voor allen die zich als beroepsbeoefenaar op dit gebied (willen 
gaan) begeven.

Tegelijk blijft een belangrijke functie van de eerste negen edities onver-
anderlijk: een handboek of naslagwerk (compendium) voor allen die inte-
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resse hebben voor de uitbreiding van de gangbare geneeskunde die in dit 
boek wordt besproken. In plaats van louter een alternatief van of aanvul-
ling op deze gangbare geneeskunde te willen zijn, willen we met dit boek 
vooral ook grensverleggend zijn en een uitbreiding bepleiten (en deels laten 
zien) van de bestaande geneeskunde, door te illustreren dat de aanpak van 
ziekte en gezondheidsproblemen in veel gevallen ook anders kan (of moet) 
– en vaak niet zonder succes is. Dit is de meer ‘politieke’ boodschap van dit 
boek. Wij willen dat men hier onbevooroordeelder naar gaat kijken en dat 
de werker in de gezondheidszorg zich in algemene zin, maar zeker ook ten 
aanzien van een zieke, gaat afvragen: kan het ook anders, beter, goedkoper 
of met minder belasting voor de patiënt? Als mensen zichzelf deze vraag 
gaan stellen, dan is het doel van dit boek al voor een groot deel bereikt.

Dit handboek bestaat uit zestien hoofdstukken plus een bijlage over een 
indelingssysteem voor de besproken genees- en behandelwijzen, en een uit-
gebreide alfabetische index.

De eerste vier hoofdstukken bevatten algemene of onderbouwende in-
formatie: ten eerste deze inleiding, ten tweede een poging tot een algemene 
maatschappelijke positionering van de complementaire/alternatieve genees-
wijzen in ons land en daarbuiten. In het derde hoofdstuk doet Roel van 
Wijk verslag van onderzoek inzake de moleculaire en celbiologische mecha-
nismen die veelal ten grondslag liggen, of kunnen worden geacht te liggen, 
aan de meeste toepassingen van complementaire/alternatieve geneeswijzen. 
Het gaat hier om een regulatie- en besturingsniveau dat fundamenteel is 
voor het menselijk functioneren bij gezondheidshandhaving (homeostase) 
en herstel van ziekte. De strategie van gezondheidsbevordering in plaats van 
(louter) ziektebestrijding die veel van de in dit boek besproken geneeswijzen 
gemeen hebben, sluit hier nauw op aan. Ook bieden deze fundamentele 
inzichten in veel gevallen een verklaring voor het optreden van de thera-
peutische resultaten daarvan. Het vierde algemene hoofdstuk handelt over 
onderzoek en de methoden ervan. Hierin wordt de stelling verdedigd dat 
het nuttiger is series van kleinere onderzoeksprojecten op te zetten waarbij 
het procesmatige verloop van herstel en genezing centraal staat binnen een 
‘totaal behandelconcept’.

De overige twaalf hoofdstukken zijn meer inhoudelijk van aard en zijn 
in principe volgens eenzelfde systematiek opgezet: inleiding, herkomst/filo-
sofie, werkwijze/diagnostiek, behandeling, onderzoek en resultaten, de rol 
van de patiënt, en praktische informatie. Aan het einde van ieder hoofdstuk 
wordt een overzicht gegeven van de bronnen waaruit is geput bij het tot 
stand brengen van dat hoofdstuk. Bij de keuze van de onderwerpen per 
hoofdstuk hebben wij ons laten leiden door de wens om in elk geval de 
hoofdstromen te bespreken van de complementaire/alternatieve geneeswij-
ze, alsmede van gehele categorieën van genees- en behandelwijzen, zoals 
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hoofdstuk 12 over manuele behandelwijzen en hoofdstuk 13 over spirituele 
benaderingen.

Uit het voorgaande kan men opmaken dat wij aarzelen om van ‘alterna-
tieve geneeswijzen’ te spreken. Dit is een stigmatiserende naamgeving die 
geen recht doet aan de aard van deze geneeswijzen, noch aan de integriteit 
en professionaliteit van de grote meerderheid van degenen die zich op dit 
gebied dagelijks inzetten ten behoeve van een humane, aandachtsvolle zorg 
aan de lijdende medemens. De term ‘alternatief’ duidt in principe op ge-
neeswijzen die geheel vervangend claimen te (kunnen) zijn voor de reguliere 
medische zorg. In het betreffende gebied is men er inmiddels wel achter dat 
dit niet kan. In de praktijk zal in acute gevallen en in gevallen van ver voort-
geschreden ziekte het primaat doorgaans liggen bij de reguliere beoefenaar. 
De term ‘complementair’ verwijst in dit verband duidelijker naar tendenties 
tot samenwerking en afstemming ten aanzien van reguliere zorg. Nog een 
stap verder zou zijn om een waarlijk integrale zorg te bieden aan de patiënt, 
waarin een gehele mens-benadering vooropstaat en waarbij in organisato-
rische zin wordt samengewerkt en gecommuniceerd tussen reguliere zorgin-
stanties/beoefenaren en complementair/alternatief werkende practici, zoals 
in dit boek beschreven.

Tot slot: dit boek is vooral bedoeld als handboek/naslagwerk; het is dus 
niet onze intentie dat studenten dit alles uit hun hoofd gaan leren. Het gaat 
meer om de algemene filosofie van helen en genezen en het snel kunnen 
vinden (en toepassen) van de voor de gebruiker relevante informatie. Wie 
er nog meer van wil weten, kan zich verdiepen in de geselecteerde literatuur 
of de weblinks volgen die aan het einde van elk hoofdstuk vermeld worden. 
Ook kan men de website van Ankh-Hermes raadplegen voor uitgebreidere 
literatuuroverzichten bij alle hoofdstukken.

Veel lees- en studieplezier!

Corwin Aakster en Fleur Kortekaas
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Het complementair en alternatief geneeskundige veld, ook wel aange-
duid als cam, bestaat uit een groep van diverse medische en gezond-

heidssystemen, toepassingen en producten die over het algemeen geen deel 
uitmaken van de reguliere gezondheidszorg. Voorbeelden zijn acupunctuur, 
homeopathie, kruiden en voedingssupplementen. Helaas worden op dit ge-
bied uiteenlopende termen en definiëringen gebruikt, daarom wordt begon-
nen met een poging tot begripsverheldering.

Een eerste vaststelling is dat de internationale situatie in dit opzicht 
weinig verheldering biedt. In sommige landen worden bepaalde vormen 
van ‘alternatief genezen’ wel gedoceerd aan universiteiten of hogescholen, 
in andere landen niet. Termen als ‘complementair’, ‘alternatief’ en ‘tradi-
tioneel’ worden door elkaar gebruikt. De Wereldgezondheidsorganisatie 
(who) maakt dan ook geen duidelijk onderscheid tussen deze drie termen. 
Een geneeswijze die in het ene land als traditioneel wordt beschouwd, is in 
het andere land soms complementair of alternatief (of zelfs regulier). In het 
algemeen, zo schrijft de who, kennen traditionele geneeswijzen een lange 
traditie. Het gaat daarbij om het totaal aan kennis, vaardigheden en werk-
wijzen, gebaseerd op theorie, geloofsovertuiging en ervaring, die inheems 
zijn in een bepaalde cultuur (who, 2013).

De hieronder volgende nadere omschrijvingen kunnen dan ook niet an-
ders dan arbitrair zijn; ze slaan alleen op de Nederlandse situatie.
-	 Complementaire geneeswijzen: al die geneeswijzen die aanvullend zijn 

op de reguliere geneeskunde, maar die niet worden onderwezen aan Ne-
derlandse universiteiten en (erkende) hogescholen. 

-	 Alternatieve geneeswijzen: al die geneeswijzen die volgens het eigen oor-
deel en handelen geacht worden vervangend te (kunnen) zijn voor de 
regulier-westerse geneeskunde. 

POSITIE VAN DE 
COMPLEMENTAIRE

geneeswijzen
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-	 Traditionele geneeswijzen: geneeswijzen die wortelen in een lokale cul-
tuur met een doorgaans sterke spirituele component.

-	 Energetische geneeswijzen: deze gaan uit van het lichaam als een geheel 
van energiesystemen (bio-energetisch, bioresonantie, biofysisch). Dit 
inzicht helpt bij het totstandbrengen van gezondheid, heling en geluk 
(iocob, 2016). 

-	 Complementary and Alternative Medicine (cam): deze aanduiding is een 
verzamelterm voor behandelmethoden op basis van bovenstaande defi-
nities. Ze is momenteel alleen voor insiders echt duidelijk, maar op zich 
wel goed bruikbaar.

-	 Integrale geneeswijzen: deze geneeswijzen worden ingezet voor het be-
vorderen en handhaven van gezondheid van de gehele mens, zowel pre-
ventief als curatief. Dit kan zowel betrekking hebben op de individuele 
patiënt (holistisch/integraal) als op de samenwerking met andere hulpver-
leners (integrative medicine). Idealiter omvat deze geneeskunde reguliere, 
complementaire, alternatieve en/of traditionele vormen van diagnostiek 
en therapie, afhankelijk van de specifieke behoeften van de zieke.

1. GESCHIEDENIS VAN CAM  IN NEDERLAND

Na een eeuwenlange ontwikkeling binnen Europa, die terug te voeren is op 
de Griekse arts Hippocrates (400 v.Chr.), met vele vormen van soms werk-
zame maar soms ook apert ondeugdelijke therapieën, besloot de Neder-
landse overheid in 1865 om de ‘uitoefening van de geneeskunst’ wettelijk te 
regelen in de gelijknamige wet. Vanaf dat moment mocht de geneeskunde 
alleen nog worden uitgeoefend door artsen die aan de universiteit in de 
natuurwetenschappelijke geneeskunde waren opgeleid. Dat leidde direct al 
tot protesten van andere beroepsbeoefenaren in de geneeskunde. Deze strijd 
heeft voortgeduurd tot ongeveer het midden van de twintigste eeuw, met 
diverse processen tegen zogenoemde kwakzalvers. In dit kader kunnen de 
volgende vijf ontwikkelingsfasen worden onderscheiden.

Fase 1 – Voorfase (1850-1965)
In deze fase ontstond de beroepsvereniging van artsen, de knmg (1849), za-
gen we het in werking treden van de Wet Uitoefening Geneeskunde (1865) 
en het voeren van rechtszaken tegen al dan niet vermeende kwakzalvers.

Fase 2 – Revival-beweging (1965-1980)
Nieuwe bewustwording: vooral jongeren bonden de strijd aan met verstar-
de structuren en het ‘regentendom’. Men experimenteerde en herontdekte 
de natuur, het milieu, traditionele manieren om dingen te doen (provo, ka-
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bouter, flowerpower, macrobiotiek). Oude geneeswijzen werden herontdekt 
en nieuwe geïmporteerd.

Fase 3 – Formatieve fase (1980-1990)
Deze fase vangt aan met het roemruchte rapport van de ministeriële (ad-
vies-) Commissie Alternatieve Geneeswijzen, ook wel bekend als de Com-
missie Muntendam. Haar Rapport Alternatieve Geneeswijzen van 1981 
beschrijft zes hoofdstromen: acupunctuur, antroposofische geneeskunde, 
homeopathie, manuele geneeskunde, natuurgeneeskunde en paranormale 
geneeswijzen. Het rapport eindigt met elf aanbevelingen voor een soort 
begeleide ontwikkeling van deze sector. Aansluitend werden tal van initi-
atieven ontwikkeld vanuit het veld zelf (oprichting landelijke koepelorga-
nisaties van patiënten, artsen en therapeuten). Ook was er enige jaren een 
door de overheid gefinancierd Informatie- en Documentatiecentrum Alter-
natieve Geneeswijzen (idag). Deze geneeswijzen werden onder druk van de 
verzekerden opgenomen in de aanvullende verzekeringspolis van de meeste 
ziektekostenverzekeringen, de media besteedden veel aandacht aan de op-
komende alternatief-geneeskundige beweging, en de eerste wetenschappelij-
ke verkenningen naar effectiviteit en veiligheid vonden plaats.

Fase 4 – Institutionalisering en professionalisering (1990-2000)
Naast voortgaande vernieuwing kwam er enige rust in de ontwikkeling en 
werden hogere beroepsmatige eisen gesteld aan beoefenaren en voorlichters. 
De grotere verenigingen bouwden zich uit met ondersteunende secretaria-
ten, de Wet BIG (Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg, opvol-
ger van de Wet van 1865) werd in 1993 van kracht, de eerste proefschriften 
op dit gebied verschenen, en homeopathische en plantaardige geneesmidde-
len werden opgenomen in het wettelijke registratiesysteem.

Fase 5 – Integratie en acceptatie (2000-heden)
In deze fase kristalliseerde de complementaire/integrale geneeswijze zich 
verder uit. Er hoeft niet meer besmuikt over te worden gesproken op ver-
jaardagsvisites, werkgevers bevelen in moeilijke gevallen hun medewerkers 
vaker aan om juist in dit circuit iets van hun gading te zoeken, jaarlijks 
maken een tot anderhalf miljoen patiënten van deze geneeswijzen gebruik 
en steeds vaker vindt samenspraak plaats tussen complementaire en regu-
liere hulpverleners. Ook internationaal gezien is de ontwikkeling niet meer 
te stoppen, met belangrijke nieuwe mogelijkheden in Europees verband en 
bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Canada en Australië. Interessant is 
dat zich ook toepassingen ontwikkelen binnen de reguliere medische sector 
zelf. Elders in dit boek (zie hoofdstuk 16) worden deze uitvoerig besproken 
onder de naam integrative medicine. 
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Er was echter ook tegenslag: zo hield de knmg zich opvallend afzijdig bij 
de verdere integratie van cam-zorg in het Nederlandse zorgstelsel, kwam er 
nog weinig wetenschappelijk onderzoek van de grond en verzorgden slechts 
enkele opleidingsinstellingen aanvullend onderwijs in deze richting. Ander-
zijds zien we wetenschappelijke instituten binnen de cam-sector ontstaan, 
zoals het Louis Bolk Instituut, het Van Praag onderzoekcentrum, Lentis als 
centrum voor integrale psychiatrie en de Stichting iocob als wetenschap-
pelijke ‘luis in de pels’. Stichting iocob ontwikkelt en steunt innovatief 
onderzoek en onderwijs en verstrekt onpartijdige informatie op het gebied 
van complementaire behandelwijzen.

2. CAM-ZORG IN NEDERLAND

De wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg (big) geeft het 
kader aan waarbinnen de medische beroepsuitoefening plaatsvindt. Naast 
de vrije artsen- en therapeutenkeuze staat kwaliteitsbewaking voorop, met 
name in de vorm van verplichte inschrijving in het relevante beroepsregis-
ter. In het kader van deze wet werden echter nog geen specifieke cam-re-
gisters ingesteld. Dit laatste verlegt de kwaliteitsbewaking enerzijds naar 
het strafrecht (bij het aanbrengen van lichamelijk letsel) en anderzijds naar 
de betreffende beroepsverenigingen (opleidings- en toelatingsvereisten). De 
wet big werkt overigens wel met voor bepaalde beroepen voorbehouden 
handelingen. Overtreding van deze regel levert een strafbare handeling op. 
IJkpunten voor onderwijs en kwaliteitszorg in het cam-veld zijn vooral de 
beroepsprofielen die zijn opgesteld door (internationale) beroepsverenigin-
gen of – per geneeswijze – de Wereldgezondheidsorganisatie. Recentelijk is 
de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (wkkgz) ingegaan waaraan per 
1 januari 2017 ook de cam-beoefenaren zijn onderworpen. Deze wet eist 
dat de zorgaanbieder zorg draagt voor de systematische bewaking, beheer-
sing en verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg. 

In Nederland worden alternatieve geneeswijzen door zowel artsen als 
niet- artsen gepraktiseerd. De opleiding van niet-artsen of therapeuten ver-
schilt per deelgebied. Een vrij omvangrijke groep cam-therapeuten werd 
eerder opgeleid voor een (ander) paramedisch beroep, zoals dat van fysio-
therapeut, diëtiste of verpleegkundige. Hun opleiding op het gebied van 
cam zal om die reden doorgaans van aanvullende aard zijn. Een andere 
groep therapeuten genoot uitsluitend een (bijvoorbeeld vierjarige dag-)op-
leiding voor hun cam-beroep. Dit laatste komt veel voor bij bijvoorbeeld 
de natuurgeneeskundige (niet-arts zijnde), de klassiek homeopaat, en de 
voetreflexzonetherapeut.
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Naar schatting (het CBS weet dit niet precies) hebben we in Nederland om-
streeks 1500 cam-artsen en een kleine 30.000 cam-therapeuten. Deze zijn 
per toepassingsgebied verdeeld over eigen beroepsverenigingen. Deze be-
roepsverenigingen zijn soms verenigd in koepelorganisaties als srbag ( gaat 
over in het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezond-
heidszorg ), kap, rbng of ring . In beginsel bepalen deze de kwaliteit van ge-
leverde zorg van hun leden door expliciete beroepsprofielen, toelatingseisen 
(opleiding!), nascholing of visitaties, met vaak een eigen klacht- en tuchtrecht. 
Hun praktiserende leden (arts of therapeut) functioneren als zelfstandig ge-
vestigde zorgverlener binnen een welomschreven domein van de individuele 
gezondheidszorg. Maar ook komen meer dan eens onderlinge samenwer-
kingsverbanden voor, onder andere met vertegenwoordigers uit de reguliere 
gezondheidszorg (bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapeut, psycholoog). 

Type genezer onder mensen onder behandeling van alternatieve genezer, 
2010/2012. Bron: cbs

Inmiddels hebben ook ontwikkelingen plaatsgevonden op het niveau van 
de ziektekostenverzekeraars, vooral met het oogmerk meer grip te krijgen 
op de kwaliteit van de door hen vergoede cam-zorg in het kader van de 
aanvullende verzekering. 

Het resultaat van het overleg tussen verzekeraars en beroepsverenigingen 
op het gebied van cam was een intentieverklaring dat de complementaire 
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en alternatieve zorg op korte termijn het overeengekomen kwaliteitsbeleid 
zal gaan realiseren, in de vorm van expliciete kwaliteitsplannen: een kwa-
liteitskader, de betreffende kwaliteitsdocumenten en de kwaliteitsborging, 
het laatste zowel intern als extern. Verplicht (minimaal) onderdeel daarvan 
is het onderwijs in de medische basisvakken (ziekteleer, anatomie en fysiolo-
gie). De therapeuten die aan de betreffende kwaliteitseisen voldoen, zouden 
in een algemeen landelijk register worden opgenomen.

Een en ander legt een duidelijke verplichting op aan de cam-sector wat 
betreft het opleidingsniveau: voor zover niet-arts zijnde zal men aan dezelf-
de eisen moeten voldoen als bij een reguliere opleiding op hbo-niveau. Dien-
aangaande heeft ook Nederland een verdrag met andere Europese lidstaten 
ondertekend waarbij een bachelor/masterstructuur is vastgesteld voor het 
hoger onderwijs en een minimale studieomvang van 240 ect’s (European 
Credit Points). Deze eis zal in principe ook ten aanzien van de hbo-thera-
peut op cam-niveau moeten gaan gelden. Zou de therapeut niet aan deze eis 
voldoen, dan behoudt hij weliswaar (in het kader van de wet big) het recht 
om de betreffende complementaire of alternatieve geneeswijze als beroep 
uit te oefenen, maar zijn patiënten komen niet meer in aanmerking voor 
vergoeding vanuit gemeenschapsgelden.

3. PATIËNT EN COMPLEMENTAIR GENEESKUNDIGE ZORG

De gemiddelde Nederlander staat positief tegenover het gebruik van com-
plementaire en alternatieve geneeswijzen, ook al is men soms niet precies be-
kend met de filosofische uitgangspunten en feitelijke werkwijzen ervan. Ook 
een steeds groter deel van de reguliere zorgbeoefenaren in Nederland lijkt 
gaandeweg het bestaan van deze andere geneeswijzen te accepteren. Over 
het algemeen kunnen mensen drie soorten motieven hebben om de hulp van 
een ‘alternatieve’ arts of therapeut in te roepen: teleurstelling in de onder-
vonden reguliere zorg, positieve informatie over ‘alternatieve’ geneeswijzen 
in het algemeen of over een specifieke beoefenaar in het bijzonder, of een ze-
kere wanhoop inzake het eigen lijden. Men kan echter ook uit principe naar 
een alternatieve arts of therapeut gaan omdat men een gemeenschappelijke 
culturele of levensbeschouwelijke achtergrond vermoedt. Andere patiënten 
gaan meer pragmatisch te werk: voor het ene type klacht zoekt men de hulp 
van de huisarts, voor het andere type de hulp van een alternatieve genezer. 
Een grotere transparantie van en informatie over aard, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van deze andere geneeswijzen lijkt echter gewenst.

Mensen maken gebruik van alternatieve zorg voor verschillende aan-
doeningen, vooral klachten aan het bewegingsapparaat (reuma, rugklach-
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ten, fibromyalgie) en het zenuwstelsel (hoofdpijn, migraine, chronische 
pijnklachten). Mensen die kanker hebben of in remissie zijn maken ook 
frequent gebruik van alternatieve zorg. Patiënten geven hierbij de voorkeur 
aan een huisarts die luistert, informeert, coacht en doorverwijst en samen-
werkt met cam-behandelaars. Aantrekkelijke kanten die worden genoemd 
van cam zijn vertrouwen in de integrale aanpak, de mogelijkheid van een 
behandeling vanuit een andere kijk op gezondheid, de sterk persoonlijke 
benadering, de bereidheid van de therapeut om emotionele factoren te be-
spreken, de mogelijkheid om zelf iets aan de ziekte en het eigen leven te 
kunnen doen, de indruk dat alternatieve genezers met minder schadelijke 
methoden werken en de verwachting dat deze methoden op de lange termijn 
de gezondheid beter herstellen (Jong e.a., 2012; 2016).

Onderzoeker Alex Broom (Universiteit van Queensland, Australië) rap-
porteert soortgelijke ervaringen voor (ex-)kankerpatiënten. Hij wijst echter 
ook op een mogelijke keerzijde: het aanbieden van handvatten voor zelf-
zorg gaf een gevoel van autonomie, maar riep bij mensen ook negatieve 
gevoelens op als ze zichzelf niet in staat achtten zich aan de richtlijnen van 
de behandeling te houden. Mensen hadden het gevoel dat het een plicht was 
om positief in het leven te staan, ze voelden zich schuldig als ze ongezonde 
voeding aten. Broom spreekt in dit verband van ‘optimism cruelty’. Verder 
moeten we in dit verband helaas wijzen op het negatieve effect dat kan 
uitgaan van berichten en acties van de tegenstanders van cam (Broom e.a. 
2013).

Een belangrijk, minder vaak genoemd, mogelijk voordeel van de alter-
natief geneeskundige zorg is gelegen in de positie van de zorgvrager. Hij 
‘onderhandelt’ (idealiter) rechtstreeks met een ‘zelfstandige ondernemer’ 
over aard, duur en kosten van de zorg. Dit verschilt sterk van zijn onder-
handelingspositie in een ziekenhuis, waarheen hij in de eerste plaats vaak 
niet geheel uit vrije wil wordt verwezen en waar hij vervolgens onderwor-
pen is aan allerlei administratieve en standaard diagnostische procedures. 
Ook behandeling en nazorg onttrekken zich vaak aan zijn persoonlijke be-
invloeding. De intake en positie bij een ‘alternatieve’ hulpverlener lijkt in dit 
opzicht zeer bevorderlijk te kunnen zijn voor het gevoel van eigenwaarde 
en regievoering bij een ‘alternatieve’ behandeling, hetgeen een belangrijke 
impuls kan zijn voor het herstelproces.

Hiermee komen we op het feitelijke gebruik dat mensen maken van al-
ternatieve en complementaire vormen van zorg. 

eurocam is de belangenorganisatie waarin alle Europese cam-ver-
enigingen voor patiënten, therapeuten en artsen zijn vertegenwoordigd. 
Volgens eurocam maakt één op de twee mensen in Europa gebruik van 
complementaire en alternatieve geneeskunde. In Europa werken in totaal 
145.000 artsen en 165.000 therapeuten die training in een vorm van cam 
hebben gehad (eurocam 2014). 
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In de periode 2010-2012 gaven in Nederland gemiddeld bijna 1 miljoen 
mensen aan het afgelopen jaar onder behandeling te zijn van een alterna-
tieve genezer. Dit komt overeen met bijna 6% van de bevolking. Vooral de 
acupuncturist wordt vaak genoemd. Vrouwen, 30- tot 65-jarigen, hoger 
opgeleiden en aanvullend verzekerden hebben het meeste contact met de 
alternatieve genezer. In de periode van 1981 tot 1993 steeg het bezoek aan 
alternatieve genezers van 3,8 tot 5,8%; eerder schommelde dit percentage 
tussen de 5,3% en 7,2%. Inclusief huisartsen die ‘bijzondere geneeswijzen’ 
toepassen ligt dit zo’n 3 à 4% hoger. Degenen die contact hadden met een 
alternatieve genezer zijn daar volgens het cbs erg tevreden over (rapport-
cijfer 8.1). Raadpleging van de databank van het Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg (nivel) leverde geen gegevens op over 
alternatief geneeskundige beroepsbeoefenaren. Officieel zijn de ‘alternatieve 
geneeswijzen’ in ons land dan ook non-existent. 

4. REGULIER EN ALTERNATIEF

Inzicht in de verschillen (en overeenkomsten) tussen cam en de reguliere 
geneeskunde is van belang om de mogelijkheden voor samenwerking en 
afstemming goed te kunnen inschatten. Gemeenschappelijk is in elk geval 
dat beide typen hulpverleners zich richten op de ondersteuning van een 
probleemoplossing bij de patiënt, zij het dat de ‘alternatieve’ genezer de 
probleemdefinitie doorgaans meer bij de patiënt laat dan de reguliere zorg-
verlener die in feite immers alleen kan handelen op basis van een reguliere, 
dus conform ICD-10 criteria gedefinieerde diagnose. Maar de werkelijke 
verschillen liggen dieper.

-	 Denkmodel: een rationeel-analytisch, dus reductionistische manier van 
denken, voorkeur voor experimenteel onderzoek, een lineaire opvatting 
van causaliteit, en technologische oplossingen. Dit staat tegenover het 
denken in gehelen, in samenhang en wederkerigheid, met aandacht voor 
evenwicht, intuïtie, interactie en cyclische processen.

-	 Ziekteopvatting: laesie als aantoonbare afwijking aan organen, weef-
sels of cellen, versus systeem- of balansverstoring, disfunctioneren, 
mens-omgeving afhankelijkheid.

-	 Pathologie: exacte diagnostiek, bloed- en urinemonsters in plaats van 
kijken en voelen, systeemgerichtheid met aandacht voor disregulatie, 
functiestoornis, energietekort, onwelbevinden en leefwijze.
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-	 Behandeling: wegnemen van de ziekteverschijnselen als zodanig tegen-
over systeemgerichte oplossing. Chemisch uitgezuiverde middelen, pre-
paraten, opereren, bestralen en fysiotherapie. Versus: gehele mens, zelf-
genezende tendenties, leefwijze en bewustwording, onschadelijkheid, in 
principe zachte natuurlijke methoden.

-	 Positie patiënt: regie bij de behandelaar of institutie versus regie bij de 
patiënt, zelf betalen, vrije keuze van arts of therapeut, geen nummer in 
systeem, maar zelf-kiezende en regie-voerende ‘klant’.

-	 Bewijsvoering: grootschalige gerandomiseerde gecontroleerde klinische 
studies versus (observationele) designs op basis van het procesmatige 
verloop bij kleinere aantallen patiënten in het kader van een ‘totaal be-
handelconcept’ (zie hoofdstuk 4). 

Enkele achtergronden voor het ontstaan van ‘alternatieve geneeswijzen’ in 
ons land zijn:

WETENSCHAPPELIJK ONTWIKKELINGEN
In de negentiende en twintigste eeuw was er sprake van een geweldige we-
tenschappelijke vooruitgang op het gebied van de geneeskunde, te duiden 
als biomedisch model. Men ontdekte de rol van de cellen, van het immuun-
systeem, van serotonine, en men leerde zeer complexe operaties uit te voe-
ren. Daarbij stuitte de biomedische geneeskunde ook op haar grenzen: wat 
bijvoorbeeld te doen met het groeiende fenomeen van de chronische ziek-
ten, met het probleem van de bijwerkingen van deze vorm van geneeskunde, 
en met het gestoorde welbevinden van veel patiënten? Omdat er binnen het 
medische systeem destijds weinig aandacht bestond voor deze problemen, 
was er ruimte voor het ontstaan van letterlijk ‘alternatieve’ benaderingen.

WETTELIJKE FORMULERINGEN
De uitoefening van de geneeskunde werd in ons land lange tijd beheerst 
door de gelijknamige wetgeving uit 1865, ook wel aangeduid als de Wet 
Thorbecke. Aangezien deze wet de zorg aan zieken uitsluitend voorbehield 
aan artsen die aan de universiteit waren opgeleid, dus in een natuurweten-
schappelijk gefundeerde geneeskunde, was er vanaf de aanvang een inge-
bouwd conflict met de ook toen al bestaande praktijk van beroepsuitoefe-
ning door personen met een andere visie op ziekte en genezen. Er ontstond 
dan ook een handhavingsstrijd van de officiële orde tegen deze ‘kwakzal-
vers’, maar uiteindelijk zag ook de Nederlandse overheid wel in dat deze 
exclusiviteit van de natuurwetenschappelijke geneeskunde niet was te hand-
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haven. In de jaren negentig van de vorige eeuw trad dan ook een nieuwe wet 
in werking, de Wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg, ook 
wel aangeduid als de Wet big, die meer ruimte bood voor andere vormen 
van genezen, zij het dat deze gelijkstelling anderzijds weer werd ingeperkt 
door het niet-instellen van de in het kader van de Wet big vereiste nieuwe 
beroepsregisters.

MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIEPROCESSEN
In de afgelopen halve eeuw hebben we gezien dat de individuele burger zich 
geleidelijk losmaakte, of los wilde maken, van knellende banden van insti-
tuties als kerk, standenmaatschappij, de dwingende macht van de overheid 
en het natuurwetenschappelijke zorgsysteem. Zo ontstond de vrije burger, 
de vrije patiënt die voor zijn eigen gevoel heel best zelf kon bepalen welke 
zorg goed voor hem of haar zou zijn. Daartoe mede in staat gesteld door 
een toegenomen welvaartsniveau waardoor deze burger desnoods zijn va-
kantie-uitkering wilde besteden voor de zelfgekozen ‘alternatieve’ zorg. Een 
emancipatieproces dat nog steeds gaande is. 

Een en ander had te maken met de opkomst van het zogeheten systeem-
denken, een algemeen wetenschappelijke ontwikkeling waarin niet alleen 
het menselijk lichaam, maar ook hele samenlevingen, een vlinder of een 
centraal verwarmingssysteem benaderd werden als een systeem. Hierbij let 
de onderzoeker vooral op het samenspel tussen de onderdelen, het hand-
haven van evenwicht door middel van interne regulatieprocessen, de wis-
selwerking tussen systeem en omgeving, en het belang van stofwisseling en 
andere levensprocessen (zoals ademhaling), stabiliteit, enzovoort. Ook in 
de moderne geneeskunde zien we deze ontwikkeling naar systeemdenken 
op gang komen.

Wanneer we nu kijken naar het meer praktische vlak van de verhouding tus-
sen regulier en alternatief, dan moeten we helaas vaststellen dat minder dan 
de helft van de patiënten van de huisarts deze op de hoogte stelt van het be-
zoek aan een alternatief werkende arts of therapeut; hetzelfde geldt voor het 
gebruik van natuurlijke zelfzorgmiddelen. De reden hiervoor is dat deze pati-
enten daarover niet altijd open durven te spreken of dat de huisarts hier niet 
expliciet naar vraagt. Dit brengt risico’s voor patiëntveiligheid met zich mee. 

Meer dan driekwart (81%) van de Nederlanders vindt dat reguliere 
artsen en alternatieve behandelaren moeten samenwerken. Een bijna even 
groot aantal Nederlanders is van mening dat de overheid deze samenwer-
king moet stimuleren en bijvoorbeeld in ziekenhuizen naast de reguliere the-
rapieën ook alternatieve therapieën aan moet bieden. Cliënten zijn gebaat bij 
een goede samenwerking tussen reguliere arts en alternatieve beoefenaar. In 
Nederland zijn verschillende plaatsen in de gezondheidszorg waar reeds een 
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goede samenwerking is gerealiseerd, bijvoorbeeld gezondheidscentra waar 
een huisarts samenwerkt met een of meer alternatief genezers. Een deel van 
deze reguliere vakgenoten heeft behoefte aan informatie over cam en op 
kwaliteit toetsbare informatie, zodat er een geïnformeerde kennisbasis kan 
ontstaan waarmee multidisciplinaire samenwerking gefaciliteerd wordt. 
Acceptatie wordt eveneens belemmerd door het ontbreken van een ijkpunt 
voor kwaliteitsborging; het is vaak onvoldoende mogelijk goed opgeleide 
alternatieve zorgaanbieders van slechte te onderscheiden. Een interessante 
ontwikkeling is overigens dat het reguliere systeem doende lijkt delen van 
de alternatieve geneeswijzen in zekere zin te assimileren qua taalgebruik, de 
inrichting van nieuwe afdelingen of voorzieningen voor integrale zorg, en-
zovoort (PMG 2016). Met name in de vs zien we verdergaande initiatieven 
tot samenwerking en afstemming die bekendstaan als integrative medicine; 
deze ontwikkeling is ook in Nederland gaande, maar staat hier in zekere zin 
nog in de kinderschoenen (zie hoofdstuk 16).

5. RECENTE ONTWIKKELINGEN 

Maatschappelijk gezien lijken ons de volgende ontwikkelingen van belang 
ten aanzien van de toekomst van de complementaire en alternatieve ge-
neeskunde en zorg: ontwikkelingen in de algemene gezondheidszorg, de 
voortgaande emancipatie van de patiënt, de processen van professionalise-
ring en institutionalisering inzake cam-zorg, globalisering en internationale 
ontwikkelingen, het beschikbaar komen van nieuwe communicatie- en in-
formatiesystemen (ict en e-health), en het streven naar een integrale zorg. 
Deze bespreken wij hieronder in het kort.

ONTWIKKELINGEN IN DE ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG
Voor het ontstaan en kunnen beoordelen van nieuwe ontwikkelingen is het 
volgende van belang. In de (Nederlandse) gezondheidszorg zijn zeven ni-
veaus van organisatie en regulatie te onderscheiden waarop de condities 
voor de zorg aan de individuele patiënt aan de basis worden bepaald. Van 
hoog naar laag zijn deze:

Niveau 1 –  de maatschappij als geheel: cultuur, morbiditeit, welvaartsni-
veau, milieu en klimaat, bevolkingsdichtheid, enz.

Niveau 2 –  de overheid: sturende eenheid, wetgeving, geldmiddelen, toe-
zicht, enz. 

Niveau 3 –  de gezondheidszorg: geheel van voorzieningen ten behoeve van 
zorg voor gezondheid en ziekte, inclusief financieringssysteem.
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Niveau 4 –  de voorzieningen: de afzonderlijke voorzieningen met een regu-
lerende of specifieke zorgtaak (ziekenhuizen, gezondheidscen-
tra, enz.).

Niveau 5 –  de beroepsbeoefenaren: artsen, therapeuten, verpleegkundigen, 
enz.

Niveau 6 –  de individuele patiënt, zorgvrager, cliënt, gehandicapte of verze-
kerde.

Niveau 7 –  het persoonlijk micro-milieu: fysieke omgeving, sociaal-culture-
le groep.

Deze niveaus bepalen tezamen de zorgbehoefte, het type zorg (hoeveelheid, 
beschikbaarheid, toegankelijkheid) en werkzaamheid daarvan voor de in-
dividuele zorggebruiker. De wettelijk niet-vastgelegde beroepsstatus van de 
complementaire en alternatieve geneeskundige zorg in ons land en de be-
moeilijkte toegankelijkheid daartoe moeten in dit kader worden begrepen.

Uitgangspunten voor een gezonde zorg zouden echter moeten zijn:
-	 Accent op gezondheidsbevordering en preventie
-	 (Echte) keuzevrijheid voor de patiënt
-	 Voorrang voor nulde- en eerstelijnszorg
-	 Democratische besluitvorming
-	 Aantoonbare kosten-baat
-	 Financiële ‘incentives’
-	 Controleerbare kwaliteit
-	 Neutraal betaalbureau
-	 Centrale sturing, perifere zelfregulatie

In dit kader komt aan de (erkenning van) de complementaire en alterna-
tieve geneeskunde een toenemende rol toe. Indien er geen sprake is van 
acute of ernstige aandoening of ziekte kunnen deze geneeswijzen in veel 
gevallen een eerste therapiekeus zijn. Zou dit het geval zijn, dan zal binnen 
samenwerkingsverbanden overleg dienen plaats te vinden met de verwijzen-
de (reguliere) arts. Vooral bij chronisch zieken kan dit leiden tot verminde-
ring van medicatie en een groter welbevinden, vooral daar waar knelpunten 
ontstaan als polyfarmacie, progressief chronisch ziek-zijn, niet-verklaarba-
re functionele klachten, antibioticaresistentie (Weeks 2016). Dat dit geen 
wensdroom hoeft te blijven, bewijst het Zwitserse model waar traditio-
nele Chinese geneeskunde (acupunctuur), homeopathie, antroposofische 
geneeskunde, neuraaltherapie en fytotherapie vergoed worden vanuit de 
verplichte basisziektekostenverzekering, althans voor zover de behandeling 
wordt uitgevoerd door een arts. Een kwart van de Zwitsers ouder dan 15 
jaar (25%) heeft in het afgelopen jaar gebruikgemaakt van minstens een 
cam-therapievorm. Mensen die chronisch ziek waren, vrouwen, hoger op-
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geleiden en mensen tussen de 40 en 60 jaar maakten naar verhouding meer 
gebruik van cam. Dit profiel is gelijk aan het gebruikersprofiel gevonden in 
andere landen (zoals Duitsland, Australië, Engeland en Amerika). Ongeveer 
60% van de Zwitsers heeft een aanvullende verzekering waarin cam-the-
rapie (gedeeltelijk) wordt vergoed. Het totale cam-zorgverbruik is tussen 
2007 en 2012 stabiel gebleven (Klein, Torchetti, Frei-Erb & Wolf 2015).

DE VOORTGAANDE EMANCIPATIE VAN DE PATIËNT 
In het voorgaande werd hierover al voldoende gezegd. De verwachting is 
dat hier sprake is van een onomkeerbare trend.

PROCESSEN VAN PROFESSIONALISERING EN INSTITUTIONALISERING INZAKE 
CAM-ZORG

Ook hierover werd in het voorgaande al het nodige gezegd. Duidelijk is 
dat het professionaliseringsproces in de complementaire en alternatieve sec-
tor voortschrijdt. Wellicht zal er echter een tweedeling ontstaan tussen die 
therapeuten die aan de geldende hbo-eisen voldoen, en de therapeuten die 
(nog) niet aan deze eisen kunnen of willen beantwoorden. 

GLOBALISERING EN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
Het lijkt duidelijk dat Nederland steeds meer de internationale ontwikke-
lingen zal gaan volgen wat betreft de erkenning en het gebruik van comple-
mentaire en alternatieve geneeswijzen.

De who stelde bijvoorbeeld voor de periode 2014-2023 een beleidsstuk 
op voor traditionele en complementaire geneesmiddelen. Dat beleidsstuk 
moet landen ondersteunen bij de ontwikkeling van beleid en actieplannen 
voor het gebruik van kruiden in de zorg. Het nieuwe beleid is tevens een 
pleidooi voor de opname van traditionele en complementaire medicinale 
producten, behandelmethoden en behandelaars in de gezondheidszorg (who 
2013). Ook ZonMw (stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in 
opdracht van het ministerie van vws en van de nwo) ondersteunt deze doel-
stellingen van de who in het ‘Signalement Ontwikkeling en implementatie 
van evidence-based complementaire zorg’ van maart 2014 (ZonMw 2014).

HET BESCHIKBAAR KOMEN VAN NIEUWE COMMUNICATIE- EN INFORMATIE-
SYSTEMEN (ICT EN E-HEALTH)

Hierbij is het mogelijk grote databestanden nader te analyseren op trends 
en consumptiepatronen (Big Data), kunnen elektronische patiëntendossiers 
worden ingericht, kunnen vormen van E-health tot ontwikkeling komen, zul-
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len chatgroepen en Twitter communicatienetwerken tussen behandelaren en 
gebruikers doen ontstaan, kunnen speciaal voor de patiënt ingerichte zoek-
programma’s voor passende zorg worden ontwikkeld en zijn reeds elektro-
nische toepassingen beschikbaar voor de individuele gezondheidsbewaking.

NAAR EEN INTEGRALE ZORG
De toekomst moet natuurlijk zijn dat er niet langer twee zorgsystemen 
naast elkaar bestaan, de een dominant en de ander recessief, waartussen 
de patiënt of cliënt voortdurend moet kiezen, met alle problemen van dien. 
We hebben het dan wel over methoden en technieken waarvoor een zekere 
mate van evidentie bestaat, zowel wat betreft hun veiligheid als hun werk-
zaamheid. Complementaire en alternatieve geneeswijzen zijn vooral gericht 
op gezondheidsbevordering, welzijn en kwaliteit van leven: het gaat hierbij 
zowel om geneeskunde als om (zelf)zorg en welzijn. Het is duidelijk dat 
de patiënt deze uitbreiding van zijn/haar keuzemogelijkheid wil. Hopelijk 
draagt dit boek ertoe bij dat ook buitenstaanders een realistischer beeld 
krijgen van de mogelijkheden van wat nu nog ‘alternatief’ heet. Natuurlijk 
zijn deze methoden alternatief, maar dat komt alleen omdat zij binnen onze 
algemene gezondheidszorg niet gedoogd en uitgewerkt worden.

N.B. Voor de meer praktische gegevens inzake complementaire en alterna-
tieve geneeswijzen (beroeporganisaties, patiëntenverenigingen, enz.) wordt 
verwezen naar de afzonderlijke geneeswijzen zoals in de volgende hoofd-
stukken van dit boek besproken.
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In dit hoofdstuk wordt het basisbioregulatiesysteem (bbrs) besproken als 
een bio-energetisch veldconcept voor een integrale geneeskunde. Dit bbrs 

is in 1984 in Nederland door de moleculair celbiologen Van Wijk, Linne-
mans en Schamhart geïntroduceerd binnen het onderzoek van zelfherstel en 
handhaving van biologische vorm en structuur na blootstelling aan stress. 
De nieuwe benadering plaatst het levende organisme in het omringende 
(soms dreigende) milieu en legt op moleculair gebied vast wat er gebeurt 
bij stress, ziekte en herstel. Het concept bestaat uit een systeemtheoretisch 
denkkader dat eerst vanuit celbiologische kennis is ingevuld en vervolgens 
over meerdere systeemniveaus is uitgebreid. Het systeem in zijn vroege vorm 
legt de nadruk op de samenwerking van cellen en weefsels in een organisme. 
Het is vervolgens verdiept tot de organisatie en interactie van moleculen in 
cellen. Ook is de systeemorganisatie uitgebreid tot de interacties van orga-
nismen en de invloed van milieu en samenleving. 

De toenemende vraag om deze systeembiologische benadering – ook in Ne-
derland – toe te passen binnen alternatieve geneeswijzen leidde tot de op-
richting van het Transferpunt voor Geïntegreerde Geneeskunde. Dit wordt 
in 1986 ingebed in de ‘Research Unit for Complementary Medicine’, een 
interfacultaire samenwerking tussen de Vakgroep Moleculaire Celbiologie 
(faculteit biologie) en de Vakgroep Algemene Gezondheidszorg en Epide-
miologie (faculteit geneeskunde), waarin ook externe deskundigen op het 
gebied van methodologie (Cor Aakster) en alternatieve behandelwijzen 
(Harry Lamers) participeren. De activiteiten van het Transferpunt zijn van 
1986 tot 1991 gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur. 

In Duitsland en Oostenrijk werd het ‘Grundsystem’ populair binnen ver-
schillende alternatieve behandelwijzen. In tegenstelling tot het ‘Grundsys-
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tem’ ligt de nadruk van het bbrs op de systeembenadering. De cellen als 
basiseenheden van leven houden weefsels in leven en in vorm door te groei-
en en op tijd te delen. Zij zorgen dat weefsels optimaal bepaalde producten 
voor elkaars behoeften produceren. Cellen beschikken daartoe over fijnge-
voelige moleculaire netwerken die zowel reageren op de toestand buiten de 
cel alsook op die binnen de cel. Een cel heeft daardoor ‘kennis’ van zowel de 
buitenwereld van het organisme als van de eigen binnenwereld. 

Om de essentie van deze systeembenadering te begrijpen, worden in de vol-
gende paragrafen de twee pijlers behandeld waarop dit concept rust: het 
zelfherstellend vermogen en de speciale structuur en functie van bindweef-
sel. Daarna wordt aandacht besteed aan hoe het basisbioregulatiesysteem 
verandert bij verouderen en hoe dit onder invloed staat van milieubelasting 
en stress. Vervolgens wordt het biomedische onderzoek (en zijn beperkin-
gen) naar het functioneren van het bbrs besproken. Dit mondt uit in de 
bespreking van het meer recente systeembiologische onderzoek en de nieu-
we aanknopingspunten om dit functioneren te bepalen. Ten slotte wordt 
het meest recente model besproken waarin eigen fotonen van het lichaam 
worden gebruikt als informatie over de persoonlijke status van het basis-
bioregulatiesysteem. 

1. ZELFHERSTELLEND VERMOGEN:  
VAN VERWONDERING TOT VELDDENKEN

WONDERBAARLIJK ZELFHERSTEL
In 1744 publiceert de Parijse Academie van Wetenschappen het werk van 
de Zwitserse naturalist Abraham Trembley (1710-1784). Deze was gefasci-
neerd door kleine dieren die zich succesvol herstelden na een aanval (door 
een ander dier) waarbij een deel van het lichaam verloren was gegaan. Hij 
experimenteert met Hydra, een klein buisvormig organisme met een krans 
van tentakels. Als hij de buis doorsnijdt en één helft krijgt met tentakels en 
de andere helft zonder, gebeurt er iets wonderbaarlijks. Het deel met tenta-
kels beweegt normaal, terwijl de andere helft volledig bewegingsloos wordt 
totdat, na ruim een week, het weer een volledige krans van tentakels heeft 
ontwikkeld en weg ‘zwemt’.  

De Italiaan Lazzaro Spallanzani (1729-1799) publiceert in 1768 een 
soortgelijke ontdekking. Hij beschrijft de regeneratie van de ledematen bij 
de salamander. Na verlies van poot of staart herstellen deze onderdelen in 
de goede volgorde. Wat de stomp aanzet om te groeien en te differentiëren 
wordt in 1831 duidelijk als de Engelse naturalist Tweedy John Todd expe-
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rimenteel aantoont dat de stomp niet aangroeit als de zenuw van de poot is 
doorgesneden voordat de poot wordt geamputeerd.

Deze twee wonderbaarlijke bevindingen leidden in feite tot de vraag: 
wat is leven? 

 

DE ONTDEKKING VAN DE CEL ALS BASISELEMENT VAN LEVEN
In het begin van de 19e eeuw is de cel als levende eenheid nog niet ontdekt.  
Pas rond 1830, als de lenzen van de microscoop worden verbeterd, komt 
de cel in beeld, en verklaart de Franse onderzoeker Francois-Vincent Ras-
pail (1794-1878) als eerste dat alle dierlijke en plantaardige weefsels zijn 
opgebouwd uit cellen. In 1838 bevestigen de Duitse onderzoekers Johannes 
Peter Müller (1801-1858) en zijn collega’s, Matthias Schleiden (1804-1881) 
en Theodor Schwann (1810-1882), het bestaan van cellen in planten en 
dieren. In de 1850-er jaren is de ‘celtheorie’ algemeen geaccepteerd. 

De ontdekking van de cel wordt een stap in de discussie over de doelge-
richtheid in de natuur om een levende vorm in te vullen en te handhaven. 
Dat moet immers gebeuren met behulp van celdelingen. Een levend orga-
nisme is voor zijn vorm afhankelijk van het delen van bestaande cellen, 
maar deze delingen moeten ook op de juiste tijd en plaats optreden om het 
organisme correct te vormen. Wat het proces van celdeling aanzet, ‘weet’ 
alleen het embryo tijdens zijn ontwikkeling, en het volwassen organisme in 
geval van zelfherstel. 

EEN VELD VAN INFORMATIE
Een fraaie illustratie van het bestaan van deze informatie is duidelijk te zien 
bij de regeneratie van een poot bij een salamander. In de stomp ontstaat 
een actief gebied van celdeling. Vanuit deze actief delende cellen (aangeduid 
als ‘blastema’), groeit de stomp uit en ontstaan in een precieze volgorde de 
huid, bloedvaten, bindweefsel, zenuwen, spieren, kraakbeen en bot. Dat 
kan alleen als de delende cellen voortdurend informatie krijgen uit het om-
gevende gebied over hoever de nieuwe poot is gevorderd. Het bestaan van 
die informatie blijkt als de net uitgroeiende blastema vanuit de stomp (na 
amputatie van de voorpoot) wordt ingebracht naast de bestaande achter-
poot. Dan ontstaat niet langer een voorpoot maar een achterpoot, naast de 
al bestaande achterpoot. Blijkbaar heeft de vroege blastema het vermogen 
de gebiedsinformatie te herkennen. Als de blastema verder is uitgegroeid 
en dan wordt overgebracht naar het gebied bij de achterpoot, wordt een 
voorpoot gevormd vlak naast de bestaande achterpoot. De oudere blastema 
heeft blijkbaar een eigen informatieveld vastgelegd. 

De gebiedsinformatie wordt ook in verband gebracht met pathologie. 
Zo wordt al snel na de ontdekking van de cel de vraag gesteld wat de on-
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gewenste deling bij kanker bewerkstelligt. Virchow suggereert in 1858 dat 
tumoren ontstaan waar overmatige belastingen, ontstekingen en irritaties 
aanwezig zijn. Onder zijn invloed begint ook het onderzoek naar kanker 
vanuit embryologisch perspectief, als een delingsimpuls die is achterge-
bleven vanuit een embryonale informatie. De patholoog Julius Cohnheim 
(1877) beschouwt de atypische weefselvorming als een delend vermogen 
dat is overgebleven uit de embryonale fase die door allerlei omstandighe-
den wordt bevorderd. Volgens Hugo Ribbert (1894, 1895) wordt reguliere 
weefselgroei bepaald door een gecoördineerde en gebalanceerde ontwikke-
ling van cellen. 

Conclusie: vanuit een verstoorde weefselomgeving begint regeneratie en 
zelfherstel door het (re)activeren van de embryonale ontwikkeling in een 
postembryonaal leven.

OVER SYSTEEMDENKEN, HET MORFOGENETISCHE VELD EN ULTRAZWAKKE 
STRALING

De noodzaak van systeemdenken om herstel in een levend organisme te 
begrijpen is duidelijk, in de zin van een gerichtheid op het geheel, en op 
zowel interne als externe interactieprocessen. Hans Adolph Eduard Driesch 
(1867-1941) introduceert in Die Biologie als selbständige Grundwissen-
schaft und das System der Biologie (1911) de eerste systeemtheorie voor 
levende organismen. Ieder levend organisme is georganiseerd uit deeltjes. In 
het meest extreme geval gaat het om kleine deeltjes die worden bestudeerd 
binnen de chemie of fysica. Op dit laagste organisatieniveau zijn alle orga-
nismen opgebouwd uit dezelfde soorten atomen en moleculen. Een stap ho-
ger in de organisatie komen we in het bereik van de cel. Ook op dit niveau 
is er nog steeds een grote gelijkenis, zelfs tussen planten en dieren. Overal 
worden mitochondria, membranen en kernen gevonden. De gelijkenis tus-
sen de soorten wordt minder op het niveau van weefsels en organen. De 
hoogste mate van veelvormigheid wordt uiteindelijk waargenomen op het 
niveau van de individuele plant, dier of mens. Dit concept van het levende 
systeem maakt gebruik van de eigenschappen die specifiek zijn voor ieder  
organisatieniveau.  

Om in dit licht het optreden van celdelingen op een specifieke plaats en 
tijd in weefsels te begrijpen, maakt de Russische onderzoeker Alexander 
Gawrilowich Gurwitsch (1874-1954) gebruik van het onderscheid tussen 
‘het omhullende’ en ‘het omhulde’. Met ‘het omhullende’ bedoelt hij ‘het 
Geheel’. ‘Het omhulde’ zijn ‘de delen’ ofwel de cellen waaruit ‘het omhul-
lende’ bestaat. Hij ontdekt dat  ‘het omhullende’ (organisme) het gedrag (de 
deling) van ‘het omhulde’ (cel) regelt met behulp van een signaal dat fysisch 
van aard is en een resonantiepatroon toont dat niet los is te denken van een 
(omringend) ‘veld’. In die tijd wordt het begrip ‘veld’ alleen gebruikt in de 
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fysica, bijvoorbeeld als een elektrisch of magnetisch veld. In Die Vererbung 
als Verwirklichungsvorgang (Heredity as a Process of Realization) uit 1912 
introduceert Gurwitsch dit veldbegrip in de biologie als het morfogeneti-
sche veld. 

Een morfogenetisch veld van fysische aard is fascinerend omdat het zo-
veel biologische feiten kan verklaren. Het trekt daarom grote aandacht in 
de wetenschappelijke wereld. Gurwitsch benoemt de fysische aard pas in 
1923 na het uitvoeren van het cruciale ‘mitogenetische’ experiment. Celde-
ling vindt plaats onder invloed van een ultraviolet straling die in het orga-
nisme aanwezig is. Licht speelt een rol in het biologische functioneren en 
de vormgeving. Voor een uitgebreide bespreking wordt verwezen naar Van 
Wijks in 2014 verschenen boek Light in Shaping Life. Het bovenbesproke-
ne vormt tevens de basis van ons verdere betoog.

2. HET BINDWEEFSEL ALS CENTRALE STRUCTUUR  
IN BIOLOGISCHE ORGANISATIE

In dit hoofdstuk stellen we de tweede hoofdlijn van ons betoog aan de orde, 
namelijk aard en betekenis van het bindweefsel.

DE VELE ASPECTEN VAN BINDWEEFSEL: ANATOMIE, FYSIOLOGIE, FYSISCHE 
CHEMIE

Al in de achttiende eeuw groeit het besef dat niet alleen alle organen hun 
bijdrage leveren aan het functioneren van het organisme, maar ook dat alle 
organen van het organisme gezamenlijk voedingstoffen consumeren en af-
valstoffen produceren. Het betekent dat er een ‘orgaan’ moet bestaan met 
een nutritionele functie voor alle organen, dat ook aan de samenwerking 
tussen de organen bijdraagt en hun autonome functioneren kan regelen. 
Deze gedachte wordt al in 1767 door Bordieu gepubliceerd, waarbij hij 
stelt dat dit orgaan het meest uitgebreide orgaan is dat zich uitstrekt tot in 
alle hoeken van het lichaam. In dit orgaan zou dan ook de essentie van de 
ziekteprocessen zetelen. In 1845 publiceert Reichert over het bindweefsel, 
als de interstitiële substantie die de scheiding vormt tussen een orgaan en 
andere structuren, zoals vegetatieve zenuwuiteinden of bloedcapillairen. 
De interstitiële substantie functioneert als intermediair voor zowel de vege-
tatieve zenuwwerking als de verplaatsing van voedingstoffen. Deze  inter-
mediaire functie wordt extra interessant als blijkt dat deze substantie ook 
een functionele autonomie heeft. Daarmee krijgt het begrip ‘intern milieu’, 
dat door Claude Bernard in 1857 wordt voorgesteld, een biologische in-
vulling. 
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In 1869 geeft Von Rindtfleisch aan hoe deze interstitiële substantie per or-
gaan wordt gereguleerd. Hij schrijft dit toe aan drie functies van deze sub-
stantie:
-	 de capillairen die deze substantie voorzien van voedingsstoffen en die 

daaruit afvalstoffen kunnen verwijderen;
-	 de vegetatieve zenuwuiteinden in de substantie die prikkels kunnen af-

geven;
-	 specifieke cellen van het bindweefsel, die de opbouw en organisatie van 

de interstitiële substantie verzorgen. 
Deze functies worden later aangeduid als de humorale, neurale en cellu-

laire componenten van het regulatiesysteem. 
Buttersack (1910) toont aan dat een netwerk van verschillende grote 

moleculaire constellaties verantwoordelijk is voor de functionele autonomie 
en eigen fysiologie van het interstitiële (bind)weefsel. In 1921 publiceert 
Schade over de fysische chemie van deze structuur. De collageenvezels van 
het netwerk, die veelal in een losmazige vorm aanwezig zijn, kunnen grote 
hoeveelheden zuur (H+-ionen) opnemen terwijl ze zwellen. Het vormt de 
basis van de zuurbase-homeostase in de interstitiële structuur. Het inzicht 
in de kwaliteit van functioneren van het interstitiële systeem groeit. Stan-
denath geeft in 1928 een overzicht van dit functioneren. In de eerste plaats 
wordt zo de stroom van metabolieten tussen de capillairen en de weefselcel-
len geregeld en daarmee de stofwisseling van deze cellen. Ten tweede wordt, 
door de veranderende bindingseigenschappen van het netwerk, de tonus 
gereguleerd en wordt ruimte geschapen voor bepaalde cellen, merendeels 
afweercellen, om zich te kunnen verplaatsen en verdedigingsfuncties uit te 
voeren. Daarmee krijgt deze regulatie een duidelijke rol in geval van ziekte. 

DE STURENDE ROL IN DE ONTWIKKELING: EMBRYOLOGIE EN  
ORGAANDIFFERENTIATIE

Het menselijk organisme is een ‘geheel’ van cellen, die gegroepeerd zijn in 
weefsels en organen. Al deze verschillende elementen zijn ontstaan uit één 
enkele cel: de bevruchte eicel. Door deling van de eicel ontstaan twee cellen, 
deze delen weer en tegen de tijd dat het menselijk embryo een week oud is, 
hebben zich twee kiembladen ontwikkeld: het ectoderm (de buitenste laag 
cellen) en het endoderm (de binnenste laag cellen). Uit deze beide kiembla-
den ontwikkelen zich in de loop van de volgende drie maanden belangrijke 
organen als hersenen en zenuwstelsel, het spijsverteringssysteem, de longen, 
huid en zintuigen. Maar noch het ectoderm, noch het endoderm differenti-
eert zich zelfstandig in deze organen. Daarvoor is een derde kiemblad, het 
mesoderm, noodzakelijk. Dit derde kiemblad is vanaf de zestiende dag te 
vinden tussen het ectoderm en het endoderm van het menselijke embryo. 
Pas dan komt de echte differentiatie op gang. 
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Rond de derde week wordt het centrale zenuwstelsel aangelegd doordat 
een neurale groeve zich sluit over de hele lengte van het embryo en tot de 
neurale buis wordt. De hiervoor noodzakelijke reorganisatie van de cellen 
van de neurale plaat vindt niet plaats in afwezigheid van het onderliggende 
mesoderm, zie kader.

Het mesoderm
Door het mesoderm worden groepen cellen langs de neurale buis gevormd, 
de somieten. Tussen de somieten en de neurale buis ontstaat een losmazig 
weefsel, het mesenchym, waarin de cellen afkomstig van de rand van de slui-
tende neurale buis migreren, de neurale lijstcellen. Deze cellen staan aan de 
basis van het interactief vermogen van het volgroeide organisme. Per somiet 
is er een groepje cellen dat een enorme migratiedrift vertoont. Ze stoten el-
kaar letterlijk af, bewegen in ventrale (zijdelingse) en laterale (naar buikzijde) 
richting, en differentiëren na hun migratie naar een bepaald gebied in het 
embryo. Een aantal sensorische ganglia van de hersenzenuwen, de neuro-
nen en satellietcellen uit de sympathische en parasympathische ganglia en 
plexussen, de Schwann-cellen, kortom belangrijke elementen uit het perife-
re zenuwstelsel, vindt hun oorsprong in deze cellen. Ze dragen op hun beurt 
weer bij aan het differentiatie-inducerende vermogen van dit weefsel.

Uit het endoderm ontwikkelen zich lever, longen, maag, darmen, pancre-
as en schildklier en steeds blijkt het patroon hetzelfde te zijn. Het orgaan 
begint als een rudiment, een endodermale uitstulping, die zelf geen verdere 
differentiatiecapaciteit bezit. Contact met het lokale mesoderm of mesen- 
chym is een absolute voorwaarde voor verdere differentiatie. De aard van 
het mesenchym, gedefinieerd door zijn plaats in het embryo, bepaalt in dit 
vroege stadium de verdere ontwikkeling van het rudiment. 

De organen afgeleid uit het mesoderm kunnen zich vrij zelfstandig ont-
wikkelen. Uit het mesenchym ontwikkelen zich de spieren, het bloedvatsys-
teem, bloed en lymfecellen en het urogenitale stelsel. Zo ontwikkelt het hart 
zich nagenoeg zelfstandig en begint het na ongeveer 23 dagen te kloppen. 
Het transport van lichaamsvloeistoffen is dan actief. 

Het ectoderm bestaat uit een laag cellen en wordt hier verder als epider-
mis aangeduid. Deze epidermis ligt op een laag cellen, de dermis, die van het 
somieten-mesoderm afkomstig is. Deze laag is betrokken bij de aanleg van 
de karakteristieke lichaamsvormen (vingers, tenen, verhemelte, enz.). Uit 
deze epidermis ontwikkelen zich de huid, zintuigen en extremiteiten. Iedere 
ontwikkeling waarbij de epidermis betrokken is, begint met de vorming van 
een mesodermaal of mesenchymaal focus onder een epidermale instulping; 
zonder dit focus heeft de epidermis geen differentiatiemogelijkheden.
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BINDWEEFSEL TIJDENS HERSTEL

Moleculaire samenstelling
In de periode van 1949 tot 1975 gaat het onderzoek van de Duits-Oosten-
rijkse school naar de rol van bindweefsel voort onder leiding van Pischinger, 
die het zelfherstel vanuit de experimentele histologie benadert (het verderop 
te bespreken Grundsystem). Het mesenchym dat in het volwassen organisme 
tot het losse of zachte bindweefsel is geworden, is rijk aan fibroblasten die 
zich kunnen differentiëren in een scala aan celtypen. Deze eigenschap blijft 
gedurende het hele leven behouden en is een belangrijke voorwaarde voor 
herstel na beschadiging. De plaatsspecificiteit van de humorale component 
is echter niet voldoende om regulatie te verklaren. Voor dat doel betrekken 
zij de neurale component erbij. In de negentiger jaren van de vorige eeuw 
vult Heine het Grundsystem-concept aan met de nieuwe inzichten vanuit de 
gehele wereld ten aanzien van de moleculaire samenstelling van het inter-
stitiële bindweefsel. Zowel de term ‘collageen’ als de term ‘glycosaminogly-
caan’ is een verzamelbegrip. Ze worden gebruikt voor een familie van grote 
moleculen die erg veel op elkaar lijken. In de netwerkachtige matrix rond de 
cellen van een organisme zijn vele soorten van collageen te vinden. Hetzelfde 
geldt voor de glycosaminoglycanen. Toch kent ieder weefsel een eigen, spe-
cifieke samenstelling van collagenen en glycosaminoglycanen. Die specifieke 
samenstelling bepaalt in belangrijke mate de structurele mogelijkheden van 
de matrix en daarmee het zelfherstellend vermogen. De verschillende soor-
ten van collageen- en glycosaminoglycaan-moleculen in een bepaald weefsel 
zijn grotendeels afkomstig van de fibroblasten, die weer bijgestuurd worden 
door de typische orgaancellen. Het levert de specifieke samenstelling van 
het specifieke netwerk van collageenmoleculen en glycosaminoglycanen dat 
vaak wordt aangeduid als ‘extracellulaire matrix’ (matrix buiten de cellen) 
of kortweg als ‘de matrix’. Heine toont in 1997 aan dat deze matrix een dui-
delijke bioritmiek toont, en ook hoe deze verandert voorafgaande aan ziekte. 

Cellen en matrix beïnvloeden elkaar wederzijds
De wijze waarop de verschillende typen cellen elkaar én het interstitiële net-
werk, waarin ze voorkomen, wederzijds beïnvloeden is tegelijkertijd onder-
werp van onderzoek van het moleculaire en celbiologische onderzoek van 
het Nederlandse onderzoeksteam Van Wijk, Souren, Wiegant. Zij brengen 
de interacties tussen de verschillende celtypen (immuun-, neurale en fibro-
blastcellen) onderling en tussen deze celtypen en het netwerk van collageen 
dat de cellen omgeeft, in kaart. Het netwerk dat wordt gevormd door de 
cellen die zich erin bevinden, regelt ook de activiteit van deze cellen. Dit 
is essentieel in het proces van zelfherstel en bij ontsteking. Bij ontsteking 
treedt eerst een vernauwing van de bloedvaten op als gevolg van een sympa-
thicus-activiteit, gevolgd door een vaatverwijding. De doorlaatbaarheid van 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   56 22-11-16   10:11



57

BASISBIOREGULATIESYSTEEM

3

de vaatwand neemt toe en leukocyten dringen in het interstitiële netwerk, in 
een later stadium gevolgd door de infiltratie van lymfocyten en macrofagen. 
Terwijl opruimwerkzaamheden door de afweer- en immuuncellen worden 
uitgevoerd, produceren de fibroblasten nieuwe moleculen voor het netwerk 
om dit te herstellen en het daarna weer geleidelijk dicht te trekken. Dit 
mechanisme wordt duidelijk met behulp van in vitro onderzoek, waarin 
een netwerk van collageen met daarin verschillende celtypen wordt nage-
bouwd. Het blijkt dat in een open netwerk de fagocyterende leukocyten 
actief zijn, terwijl een dicht netwerk de fagocyterende activiteit vermindert. 

Het netwerk heeft ook invloed op de delingsactiviteit van fibroblasten. 
Onder normale omstandigheden delen de fibroblasten in het netwerk zich 
nauwelijks. Wanneer een netwerk open wordt, beginnen de fibroblasten 
zich te delen. Omdat de fibroblasten ook voortgaan met het produceren 
van collageen in hun omgeving, neemt de hoeveelheid collageen weer toe en 
daalt het vermogen van deze cellen om te delen. Fibroblasten maken stevig 
contact met het omringende netwerk en kunnen dit ook samentrekken. Dit 
draagt verder bij aan het proces van herstructurering van de vorm. Naar-
mate het aantal fibroblasten per volume-eenheid toeneemt, en het colla-
geen-netwerk verder wordt samengetrokken, ontstaat een nieuw evenwicht 
tussen het aantal fibroblasten en de stevigheid van het collageen-netwerk. 
Deze complexe regulatie is eveneens afgestemd op de snelheid waarmee de 
afweercellen hun opruimwerkzaamheden hebben uitgevoerd. Als het net-
werk weer in de oude vorm is teruggebracht, zijn ook de verschillende cel-
typen weer in hun oorspronkelijke staat teruggebracht. 

WEEFSELCELLEN TIJDENS HERSTEL
Gezien de enorme complexiteit van het herstelproces is de kans op volledig 
herstel van beschadiging minder dan 100%. Afhankelijk van de stress die is 
opgetreden – zuurstoftekort, toxine, bacteriën – kunnen er producten in het 
netwerk van glycosaminoglycanen en collageen ingekapseld worden. Een 
dergelijke verontreinigde netwerkomgeving kan invloed hebben op volgen-
de cellulaire reacties die stress heeft op weefselcellen.

Van Wijk, Wiegant en collega’s hebben in de jaren negentig van de vori-
ge eeuw de respons van de weefselcel op stress in kaart gebracht. Blootstel-
ling aan stress leidt binnenin cellen tot reacties gericht op bescherming van 
de cel. Door middel van speciale beschermeiwitten, die ook wel stress-ei-
witten worden genoemd, worden allerlei structuren en moleculen in de cel 
beschermd, zodat de cel kan blijven functioneren. Wanneer niet meer vol-
doende beschermeiwitten beschikbaar zijn omdat ze allemaal zijn ingezet 
voor de bescherming, wordt door de bedreigde cel alles in het werk gesteld 
om extra beschermeiwitten te produceren. De beschermde structuren wor-
den na afloop van de stress weer in de oorspronkelijke vorm teruggebracht, 
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een uiterst ingenieus proces, waarbij ook allerlei eiwitconglomeraten uit de 
cel worden afgevoerd en in de interstitiële omgeving buiten de cel (extracel-
lulair) verschijnen. Als ze daaruit niet verder worden afgevoerd, blijven ze 
achter in het netwerk. Dit kan op den duur leiden tot een accumulatie van 
veranderingen van de interstitiële netwerkstructuur met chronische lage-
graadontstekingen en orgaandisfunctioneren als gevolg. De veranderde om-
geving kan ook leiden tot veranderingen in de regulatie van celgroei en 
-deling waarbij cellen zich gaan gedragen als tumorcellen. 

Dit onderzoek heeft aan de basis gestaan van het concept van veroude-
ring dat wordt aangeduid met ‘Personalized Accumulated Stress Structure’ 
(pass) en wordt besproken in paragraaf 6. Maar eerst wordt het bbrs-con-
cept met de nieuwste inzichten op het gebied van stress verder uitgebreid 
om duidelijk te maken hoe bedreigingen en belastingen bijna geruisloos 
doorwerken tot deze zich als psychische of somatische aandoeningen, chro-
nische ziekten en kanker manifesteren. Hiertoe eerst enkele opmerkingen 
over (chemische) veroudering.

3. VEROUDEREN IN EEN CHEMISCHE WERELD

TOENEMENDE BELASTING VANUIT HET MILIEU

Levensvreemde stoffen
De belasting en stressopbouw van levende organismen vindt in de moderne 
tijd voortdurend plaats en neemt alleen maar toe. De wetenschap en kennis, 
die voor de technische consumptiemaatschappij heeft gezorgd, heeft een 
industriële basis die tegelijkertijd tienduizenden nieuwe lichaamsvreemde 
stoffen in ons directe leefmilieu heeft gebracht. In lijn met het fundamentele 
bbrs-concept merken we deze keerzijde van het consumptieve, industriële 
leven als we ouder worden. Een mens kan niet adapteren aan levensvreemde 
stoffen en deze mislukte aanpassing wordt gekenmerkt door vermoeidheid, 
chronische ziekten, kanker, en de zorg- en verpleegvoorzieningen die daar-
mee te maken hebben. 

Gevaarlijke stoffen
Klassieke voorbeelden van grootschalige waarschuwingen waren de sympo-
sia Living in a Chemical World (1988) en Preventive Strategies for Living in 
a Chemical World (1995) die onder supervisie van de New York Academy 
of Sciences werden georganiseerd. Het onderwerp was: de gevaren die drei-
gen door de tienduizenden technologische stoffen, consumptiegoederen, 
milieuvervuilers, en leefstijlen die men in het dagelijks leven tegenkomt. De 
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reden: nooit zijn deze op degelijke wijze biomedisch onderzocht en niemand 
kan precies zeggen wat het gezondheidsgevaar is. Al in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw nemen twee onderzoekscentra steekproeven uit de veelheid 
van vreemde stoffen in ons milieu om die te onderzoeken op carcinogeni-
teit. Dat was binnen de VS National Toxicology Program en het Europese 
Program of the Cancer Research Center van Castle of Bentovoglio. Ver-
schillende alom bekende testmethoden zijn voor dit doel ingezet, met het 
verbluffend resultaat: ruim 45% is kankerverwekkend. Het bevestigt de 
idee (die velen hebben) dat industriële stoffen en condities bij de mens tot 
chronische aandoeningen en kanker kunnen leiden. De mens is blootge-
steld aan een diversiteit aan substanties op het werk of thuis. Industriële 
chemicaliën zijn wijdverspreid in de lucht, grond, en het water. In onze 
buitenomgeving vormen vluchtige organische bestanddelen, afkomstig uit 
de petrochemische industrie, de grootste groep luchtvervuilers. Het laat een 
duidelijk verband zien met de stijging van chronische ziekten en kanker in 
de geïndustrialiseerde landen. 

Ongecontroleerde blootstelling
Een haperend toezicht op en informatie over deze chemicaliën, hun concen-
traties en hun verspreiding maakt het onmogelijk om vast te stellen, wat de 
gezamenlijke achtergrondbelasting is van alle door de mens in het milieu 
verspreide stoffen en hun afbraakproducten, en eveneens wat chronische 
blootstelling aan lage concentraties voor gezondheidseffecten kan hebben. 
Pas de laatste decennia zijn er enkele lichtpuntjes in de vorm van meer 
EU-wetgeving om het probleem aan banden te leggen. EU-richtlijn 67/548/
EEC regelt de veiligheidseisen voor stoffen, die na 1981 op de markt zijn 
gebracht, maar voor de circa 100.000 chemische stoffen die voor 1981 al 
op de markt waren, geldt die verplichting niet. De richtlijn regelt dat van 
iedere stof een set basisgegevens bekend moet zijn. Hoe groter het produc-
tievolume, hoe strenger de eisen. De werkzaamheid van de maatregelen is 
echter dubieus. Zo heeft de richtlijn (uit 1993) 141 stoffen met prioriteit 
aangewezen voor risicoanalyse en risicomanagement, maar in 2003 (als de 
richtlijn 10 jaar bestaat), waren er voor 96 van de 141 stoffen concept risi-
coanalyses opgesteld, en liep het onderzoek nog voor de overige 45 stoffen 
van die lijst. Dit tekent de situatie. Het rapport Milieuverontreiniging en 
neurodegeneratieve dementie van Honselaar (2004) illustreert de desastreu-
ze toestand. Hij beschrijft het onderzoek van het EU Bureau Chemische 
Stoffen in 1999 naar de gegevens die beschikbaar zijn over circa 2500 HPV 
(= High Production Volume) chemicaliën. Van slechts 22% van deze stoffen 
bestaan basisgegevens met betrekking tot gezondheid, en van slechts 12% 
is er toxicologische informatie. Slechts 3% heeft volledige informatie over 
alle gebruikelijke toxicologische en milieu-eindpunten. In die tijd worden in 
Denemarken 47000 geregistreerde organische stoffen gescreend met behulp 
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van QSAR (een analyse, gebaseerd op moleculaire structuur). Op basis van 
deze analyse vormt zo’n 44% van deze stoffen één of meerdere risico’s voor 
mens of milieu. Het betekent, dat een belangrijk deel van de Europese be-
volking is blootgesteld aan chemicaliën waarvan het vermogen om schade 
aan de organen aan te richten, onbekend is. 

NEUROTOXICITEIT ILLUSTREERT DE ACCUMULATIE VAN SCHADE

Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
Honselaar (2004) beschrijft desastreuze verstoringen van toxische stoffen 
op de hersenen. Het gaat dan om de neurotoxinen, de chemicaliën die de 
neuronale exciteerbaarheid, signaaloverdracht en synaptische activiteit in 
de perifere en centrale zenuwstelsels beïnvloeden. Het zijn deze stoffen die 
de coördinerende rol van de hersenen kunnen aantasten en daarmee aan-
doeningen van het centrale zenuwstelsel veroorzaken, zoals dementie van 
het Alzheimer-type (AD), Parkinsonisme, en amyotrofe laterale sclerose.  

Er bestaan vele voorbeelden van exogene neurotoxinen (uit voeding, 
water, lucht, huidcontact) die in staat zijn selectieve dood van bepaalde 
groepen van zenuwcellen te induceren. Tot de organische neurotoxinen 
waarbij deze werking is gevonden, behoren onder andere pyridines, amines, 
aminozuren, nitrillen, hexacarbonen en sulfiden. Anorganische voorbeel-
den zijn stoffen met vrije radicalen, en enkele metalen. Naar aanleiding van 
een reeks neurologische analyses van meer dan 3000 blootgestelde perso-
nen, kwam Kilburn al in 1998 tot de hypothese dat het brein het fysiolo-
gisch meest kwetsbare orgaan is voor schadelijke invloeden van chemica-
liën. Symptomen van toxische blootstelling zijn hoofdpijn, vermoeidheid, 
irriteerbaarheid, concentratie- en geheugenverlies en slapeloosheid. Een 
belangrijke observatie is bovendien dat de effecten van chemotoxische her-
senschade veel overeenkomst tonen met versnelde veroudering.

Accumulatie van waarneembare structurele veranderingen
De extreme gevoeligheid van de hersenen (in vergelijking met andere or-
ganen) wordt verklaard doordat neuronen en neurale verbindingen in het 
centrale zenuwstelsel zich over het algemeen niet vernieuwen. Daardoor 
accumuleert schade en kunnen disfunctionele verbindingen vrijkomen die 
in de interstitiële ruimte progressief schade vormen. Hoewel er grote ver-
schillen met de interstitiële ruimten van de meeste andere organen bestaan 
(waarin schade meestal langer herstelbaar is) kunnen de hersenen als voor-
beeld worden gebruikt.

De hersenen ondergaan veel veranderingen bij het vorderen van de leef-
tijd. Onderzoek naar de moleculaire en cellulaire processen achter verou-
dering verschaft steeds meer inzicht in leeftijdgerelateerde aandoeningen 
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en neurodegeneratieve mechanismen. Bij de hersenen gaat het dan vooral 
om structurele veranderingen zoals neuronverlies en krimp, plaques, cere-
brovasculaire pathologie en insluitsels in het cytoplasma, zoals de neuro-
fibrillaire tangles, neuropildraden, Lewy-lichaampjes, Hirano-lichaampjes, 
Marinesco-lichaampjes en pigment- (lipofuscine en neuromelanine) op-
hopingen. 

De veranderingen in de hersenen spelen niet alleen een rol in aandoeningen 
van het centrale zenuwstelsel. De invloed is veel groter en strekt zich over 
het gehele bbrs uit, zoals in paragraaf 5 wordt toegelicht.  

4. BIOMEDISCH ONDERZOEK NAAR HET FUNCTIONEREN  
VAN HET BBRS

DE ENTREE VAN HET BIOMEDISCH ONDERZOEK
Om het nieuwe wetenschappelijk model te verduidelijken beginnen we 
met de fysiologen Walter B. Cannon en Hans Selye. Zij gebruiken vooral 
fysiologische reacties waarin hormonen de boodschappers vormen in de 
interactie tussen het ene en het andere orgaan. Zij zoeken naar de reacties 
die bij stress optreden. In The interrelationship of emotions as suggested 
by recent physiological researches (1914) en The mechanism of emotional 
disturbance of bodily function (1928) benadrukt Cannon de rol van het 
sympathische zenuwstelsel en het vrijkomen van adrenaline en noradrenali-
ne in het bijniermerg. Later wijst Selye in A syndrome produced by diverse 
nocuous agents (1936) op de rol van de bijnierschors en de uitscheiding van 
corticosteroïden bij stress. Hij ontdekt ook dat de lichamelijke reacties in 
de vroege fase van belasting verschillen van de latere reacties. In Stress in 
Health and Disease (1976) beschrijft Selye dat het organisme dan gevoelig 
wordt voor ziekten van organen die het meest betrokken zijn geweest bij de 
aanpassing, zoals: hart en bloedvaten, maag-darmkanaal, uitscheiding en 
immuunsysteem. 

PSYCHOSOCIALE FACTOREN IN STRESSONDERZOEK
De belastende factoren leiden niet automatisch tot stress. De respons is af-
hankelijk van een ‘inschattingsproces’. Ook fysiologisch is dat duidelijk. 
Stel dat het organisme geen adequate coping-strategie heeft en de controle 
verliest, dan volgt een gedrag van onderwerping, dat gepaard gaat met spe-
ciale reacties in de hersenen. Als daarentegen het organisme inschat dat het 
aan de bedreiging kan ontsnappen of deze kan bestrijden, dan treedt een 
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gedrag met veel beweging en uiterlijk vertoon op met andere chemische 
reacties in een ander deel van de hersenen. Dit stress-coping-model is voor 
de ‘beschaafde’ mens te eenvoudig. In het complexe humane model wordt 
de interactie tussen individu en zijn maatschappelijke omgeving erbij be-
trokken en verankert de psycholoog Robert Ader (in 1981) het verlies van 
gezondheid in het concept met behulp van psycho-neuro-immunologie.

Binnen het stressmodel neemt de categorie van belastende psychosociale 
omstandigheden toe en wordt het aspect van coping verder ingevuld. In 
1979 beargumenteert de medisch socioloog Aaron Antonovsky in zijn boek 
Health, Stress and Coping dat we over bepaalde persoonlijke emotionele 
en spirituele hulpbronnen beschikken die een positieve invloed hebben op 
onze gezondheid. Hij introduceert het begrip ‘salutogenese’, als tegenhan-
ger van pathogenese. Pathogenese houdt zich bezig met ziekte en ziekma-
kende invloeden, salutogenese met gezondheid en gezondheidbevorderende 
factoren. Het ‘persoonlijke’ coping-aspect wordt gepreciseerd door de in-
troductie van het begrip ‘coherentie’ of samenhang. Het gevoel van cohe-
rentie, dat men zich geïntegreerd voelt met zijn omgeving, zoals uitgewerkt 
in Unraveling the Mystery of Health (1987) is niet een specifieke manier 
van coping. Iemand met een sterk coherentiegevoel (sense of coherence) is 
beter in het vinden van een coping-strategie voor de situatie op dat moment. 

VAN HETEROSTASE NAAR ALLOSTASE: ROL VAN DE HERSENEN
Het basisbioregulatiesysteem wordt ook complexer door een andere kijk op 
de betekenis van de stressrespons. De opvatting dat de processen maar één 
doel hebben, namelijk het handhaven van evenwicht (homeostase), domi-
neert de fysiologie en de geneeskunde sinds Claude Bernard (1813-1878). 
Vooral artsen en farmaceuten hebben geleerd volgens het homeostase-prin-
cipe te denken: als een natuurlijk herstel niet plaatsvindt, dan wordt een 
medicijn ingezet om de afwijking te normaliseren. Voor de stressrespons is 
dit niet waar. 

Selye heeft al laten zien dat voor eenzelfde proces (bijvoorbeeld bloed-
druk) er meerdere normwaarden zijn, hij gebruikt daarvoor het begrip ‘he-
terostase’. Een organisme dat extreme eisen te verduren krijgt, stelt zich 
namelijk in op een andere normwaarde (ook wel ‘setpoint’ genoemd). Dat 
is niet het enige nieuwe in het denken over de stressrespons. Het bioregu-
latiesysteem moet ook kunnen anticiperen op een actie die ‘waarschijnlijk’ 
gaat komen. Er ligt ook een leergedrag achter het instellen van een ander 
setpoint. Eyer en Sterling voeren in 1988 met hun publicatie Allostasis, a 
New Paradigm to Explain Arousal Pathology het begrip ‘allostase’ in voor 
deze uitbreiding van het stressconcept. Lange tijd blijft deze ontwikkeling 
buiten het gangbare biomedische onderwijs, maar momenteel is bijna ie-
dereen het erover eens dat vitale mechanismen niet worden beheerst door 
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een drang naar ‘constantheid’ maar door overleving. Dat vereist juist dat 
verschillende setpoints kunnen worden ingenomen om het lichaam af te 
stemmen op wat noodzakelijk is. 

Daarmee rijst de vraag hoe dit valt te rijmen met de lokale regelsystemen. 
Het antwoord ligt in het brein besloten. Dit heeft immers het vermogen om 
te herinneren en daardoor te voorspellen wat de meest aannemelijke situatie 
wordt waarop het lichaam het setpoint moet instellen. Het brein overheerst 
zo de lokale regelmechanismen. Dat geldt niet alleen voor bloeddruk maar 
ook voor temperatuur, bloedverdeling (distributie), hormoonspiegels,  en-
zovoort. Al deze processen fluctueren en dienen slechts één doel: een geco-
ordineerde variatie mogelijk maken om optimaal te functioneren tegen de 
laagste ‘prijs’. 

DE MEETBAARHEID VAN DE KWALITEIT VAN HET BBRS WORDT UITERST 
COMPLEX

Die ‘laagste’prijs is van groot belang. Alleen een goede coördinatie vanuit 
de hersenen kan voor een efficiënte verdeling van de benodigde stoffen over 
de organen – spijsvertering, ademhaling, spierstelsel en zenuwstelsel – zor-
gen. De hersenen zorgen ervoor dat de organen efficiënt handel drijven. Als 
zo’n gecentraliseerd mechanisme er niet is zou dat onnodig veel energie van 
het organisme vragen. 

Door de centrale regulatie vanuit het brein kan de belasting zich in ieder 
orgaansysteem manifesteren. Het betekent dat het door stress belaste basis-
bioregulatiesysteem niet meer eenvoudig kan worden gemeten met behulp 
van enkele stoffen of orgaanfuncties. Het bepalen van de ‘allostatische be-
lasting’ vereist dat alle organen bij de metabole verschuiving worden be-
trokken. Eveneens van wezenlijk belang is dat de verschuiving in de tijd (het 
biologisch verouderen) een persoonlijk patroon in de tijd volgt. Alleen met 
een uitgebreid pakket aan metabolische stoffen wordt zo’n metabolische 
verschuiving in kaart gebracht. Moderne biochemische technologieën, zoals 
genomics, proteomics en metabolomics maken het mogelijk de bijna einde-
loze verzameling van stoffen in het lichaam te analyseren. Vooral metabo-
lomics lijkt interessant voor het meten van de allostatische belasting omdat 
het in principe van al de stofwisselingsproducten hun hoeveelheid bepaalt 
waardoor een metabolietenpatroon ontstaat. Dit is echter de theorie. In 
de praktijk is het omslachtig, tijdrovend, kostbaar en alleen voor enkele 
lichaamsvloeistoffen (als bloed en urine) mogelijk uitvoerbaar.

Een logische conclusie is dat niet het gehele patroon van metabolieten 
wordt geanalyseerd, maar een klein deel, dat model kan staan voor de func-
tionaliteit van het totale metabole netwerk. Dit vereist een geheel nieuwe 
kijk op de organisatie van het metabolisme. 
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5. MODERN SYSTEEMBIOLOGISCH ONDERZOEK NAAR HET 
FUNCTIONEREN VAN HET BBRS

COMPLEX DENKEN OVER ORGANISATIE VAN METABOLISME
In de gehele twintigste eeuw is door de biochemie gewerkt aan het ontwer-
pen van een volledige metabolische kaart. Het is gangbaar dat daarin on-
derscheid wordt gemaakt in koolhydraat-, vet-, eiwit- en nog enkele andere 
stofwisselingen. Deze modulaire indeling is verder gestimuleerd door in alle 
gangbare leerboeken van de biochemie naast het energiemetabolisme een 
informatiemetabolisme (van DNA naar RNA naar eiwit) te onderscheiden. 
Dit biochemisch modulaire denken is niet geschikt om de grootschaligheid 
van de metabole organisatie als geheel te zien en deze te gebruiken om de 
allostatische belasting vast te stellen. Een complete metabole organisatie 
betreft duizenden componenten die op een bijna eindeloos geïntegreerde 
wijze met elkaar verbonden zijn in een complex web van moleculaire inter-
acties. Zo’n web kunnen we niet overzien en daarmee ook de complexiteit 
niet begrijpen waarmee een organisme zich aanpast en tegelijk robuust blijft 
onder een veelheid van omstandigheden. 

Grote vooruitgang is recent geboekt met behulp van een moderne sys-
teembiologische benadering, die is gebaseerd op het inzicht dat binnen het 
grote, complexe, netwerk geen absolute modulaire scheiding in de organi-
satie herkenbaar is. Rond 2000 beginnen teams van onderzoekers zich te 
richten op de structurele organisatie van levende netwerken met behulp van 
nieuwe grafische technieken om biochemische reacties in een netwerk te 
plaatsen. Zij verbinden knooppunten (de substraten) door middel van lij-
nen die de metabolische reacties vertegenwoordigen. Op deze manier vormt 
zich een nieuw soort metabolische topologie die laat zien dat er enkele 
knooppunten zijn met enorm veel koppelingen; deze ‘middelpunten’ van 
interactie (ook wel hubs of attractoren genoemd) nemen deel in een groot 
aantal metabolische reacties. Met hun vele verbindingen integreren deze 
middelpunten alle substraten in één enkel netwerk. Een belangrijk gevolg 
daarvan is dat als zo’n ‘middelpunt’ uitvalt (bij stress) de verbondenheid in 
het gehele netwerk drastisch terugvalt, waardoor het netwerk kan desinte-
greren in losse clusters die niet langer functioneel zijn. Dit beeld staat nu 
aan de basis van een nieuw verklaringsmodel voor (zelf)herstel.

DYNAMIEK: PULSATIES IN HET METABOLISME WORDEN ZICHTBAAR
De verbondenheid van het grote netwerk is niet de enige nieuwe ontwikke-
ling in het denken over het metabolisme. Een tweede vormt het bestaan van 
synchrone ritmische processen in de levende cel die zich kan voortzetten in 
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hogere organisatieniveaus. Door met speciale microscopische technieken de 
concentratie van belangrijke metabolieten in de cel te volgen, blijkt dat hun 
concentratie op uiterst regelmatige wijze fluctueert. Er zijn oscillaties in de 
orde van seconden en minuten, maar ook van langere duur. Het verschijn-
sel lijkt algemeen geldig te zijn en komt voor in iedere onderzochte cel en 
organisme. Deze waarnemingen veranderen in één klap het klassieke den-
ken. Het metabole netwerk in de cel moet als geheel voortdurend pulseren. 
Dit pulseren is niet beperkt tot het energiemetabolisme, maar dit netwerk 
waarin eiwitten het functioneren van de genen in het DNA bepalen (het 
informatiemetabolisme), pulseert ook. Met pulseren is een nieuwe en veel 
uitgebreidere manier om te adapteren aan veranderende omstandigheden 
ontstaan. 

Bedoelde dynamiek heeft belangwekkende consequenties voor de cellen 
in weefsels en biedt inzicht in de biologische oscillaties op grotere schaal. 
Daarover is al langer meer bekend. Zowel binnen als tussen verschillende 
lichaamssystemen treden synchronisaties op. Voorbeelden van synchronisa-
ties binnen een systeem zijn de synchronisaties tussen neuronen in hersen-
gebieden, synchronisatie tussen spiervezels in een spier en tussen sympathi-
sche zenuwvezels binnen een zenuw. Voorbeelden van synchronisatie tussen 
verschillende systemen zijn de  synchronisaties tussen cortex en spier, hart 
en ademhaling, en hart en cortex. De afstemming van processen, die begint 
met moleculaire processen binnen cellen, en groter wordt met de onderlinge 
afstemming van orgaanfuncties binnen het lichaam, is het sleutelbeginsel 
voor gezondheid en herstel. Ziekte is een toestand van ontkoppeling en 
desintegratie. 

  

EEN NIEUWE KIJK OP ENERGIE
De pulserende organisatie van moleculaire processen van het lichaam ver-
eist ook een andere kijk op energie in een levend systeem. Energie bij een 
organisme verschilt van de energie bij een machine. Een machine moet een 
voortdurende input van warmte hebben om arbeid te kunnen verrichten. 
Een organisme daarentegen kan arbeid verrichten zonder een constante 
energievoorziening. Bovendien kan een organisme energie mobiliseren wan-
neer het dat wenst. 

Dat laatste kan worden bereikt door reacties die energie kosten recht-
streeks te koppelen aan reacties die energie produceren of, nog efficiënter, 
door  energie in het eiwit te absorberen (op te slaan) en voor arbeid in 
te zetten voordat het in warmte wordt omgezet. Dit bewaren van energie 
wordt aangeduid als ‘opgeslagen beweegbare (mobiliseerbare) energie’ en 
kan plaatsvinden in een individueel eiwitmolecuul en in een complex van 
enzymmoleculen waarin collectieve bewegingen plaatsvinden.
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De fysioloog Colin McClare legde al in 1971 de basis van het concept van 
‘energie-opslag binnen een ruimte/tijddimensie’. Tussen de twee uitersten 
van eiwit tot mens is de energie opgeslagen in allerlei ruimte/tijddomeinen 
van heel lokaal en kortdurend tot globaal en langdurend. Zo kan energie 
worden opgeslagen als vibratie-energie in een eiwitmolecuul (met een groot-
te van 10-9 tot 10-8m) voor de duur van 10-9 tot 10-8 s. Voor een gehele mens 
met een domein in meter geldt een tijdschaal van jaren. De energie-opslag 
hangt af van hoe gedifferentieerd de ruimte-tijdstructuur is opgebouwd uit 
cycli van verschillende grootte die allemaal gekoppeld zijn. Hoe groter de 
cyclus is, des te meer energie wordt opgeslagen en hoe langer het duurt 
voordat deze verdwijnt. Iedere cyclus laat bij uitvergroting steeds weer klei-
nere cycli zien. Daarmee wordt het mogelijk om activiteiten aan elkaar te 
koppelen en zo energie direct te leveren daar waar er behoefte aan is. 

6. HET GEBRUIK VAN BIOFOTONEN VOOR HET  
VRAAGSTUK VAN DE AFSTEMMING

BIOFOTONEN KOMEN IN BEELD MET NIEUWE TECHNOLOGIE

Biofotonen wereldwijd erkend
Het nieuws over de Gurwitsch-straling die celdeling stimuleert verspreidt 
zich over heel wetenschappelijk Europa, maar het duurt bijna vier decennia 
voordat de straling wordt bevestigd met nieuwe technologische ontwikke-
lingen en fysische apparatuur. De doorbraak komt met de toepassing van 
de fotoversterkerbuis, die het foto-elektrische effect combineert met het 
verschijnsel van ‘secondaire emissie’ (dat in radiobuizen voor signaalver-
sterking zorgt). In de jaren zestig van de vorige eeuw blijkt deze gevoelig 
genoeg om de zwakke lichtstraling van levende organismen op de weten-
schappelijke kaart te zetten. Nu wordt grote vooruitgang geboekt op het 
gebied van stress en herstel. 

In Rusland onderzoekt de Tarusov-groep de zwakke straling van dierlijk 
weefsel zowel van spieren als van zenuwen als deze worden geprikkeld. 
Russische onderzoekers beschrijven ook dat chemische stress zorgt voor 
een 2-15 maal hogere lichtstraling. Een verklaring moet nog wachten, eerst 
komt in de 1970-er jaren het onderzoek van stress, herstel en lichtstraling 
buiten Rusland op gang. 

In Japan zet Humio Inaba in 1973 de technologie in om het licht van 
weefsels, tumoren, organen, bloed en urine te meten. Het onderzoek wordt 
een van de nationale Japanse top-onderzoeksprojecten en profiteert van 
een andere belangrijke wetenschappelijke doorbraak in die tijd: de rol van 
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‘zuurstofradicalen’ in ziekte en veroudering. Juist met deze vrije radicalen is 
het onzichtbare licht verbonden. 

Fritz-Albert Popp gaat zich in Duitsland bezighouden met lichtstraling 
bij stress (1976). Hij onderzoekt de invloed van chemische stoffen en be-
vestigt de opvatting dat stress gepaard gaat met verhoogde lichtemissie en 
dat de meest intense lichtstraling samenvalt met het doodgaan van het or-
ganisme. Het verschijnsel treedt op ongeacht de oorzaak van de celdood, of 
het nu een extreme koude- of hittebehandeling is, of een behandeling met 
toxische stoffen. 

In de VS begint het team van Britton Chance, Alberto Boveris en Enri-
que Cadenas in 1981 met publicaties over de lichtstraling van cellen, weef-
sels en organen. De lichtemissie houdt direct verband met de aanwezigheid 
van vrije radicalen en antioxidanten. Het Amerikaanse team heeft vooral 
wereldwijd een grote invloed omdat zij hun gegevens publiceren in weten-
schappelijke toptijdschriften. 

In de tussentijd hebben zich nog meer instituten gericht op biofotonen 
en heeft wereldwijde erkenning plaatsgevonden. 

Biofotonen gerelateerd aan stress, vrije radicalen en biologische veroudering 
Zuurstof speelt een belangrijke rol bij de lichtproductie. Als er geen zuur-
stof is dan produceert het organisme geen licht meer. Bij de ademhaling in 
iedere cel draait alles om elektronen. Zuurstof is een ideale acceptor van 
elektronen. Het is van groot belang dat bij de ademhaling elektronen aan 
zuurstof worden overgedragen, zodat dit volledig reduceert tot water. Als 
die volledige overdracht er niet is, komt namelijk een molecuul zuurstof 
vrij dat maar gedeeltelijk gereduceerd is, en ontstaat een gevaarlijke situatie 
omdat het zuurstofmolecuul (met pas één of twee overgedragen elektronen) 
dan met allerlei andere moleculen reageert en deze beschadigt, waardoor 
de cel niet goed meer kan functioneren. De schadelijke zuurstofsoorten 
worden aangeduid als vrije zuurstofradicalen. De meest bekende reactieve 
zuurstofsoorten zijn superoxide anion (O2-), waterstofperoxide (H2O2), het 
hydroxyl radicaal (OH.), en singlet oxygen (1O*2). 

De ontdekking van de schadelijke rol van vrije radicalen en hun ver-
antwoordelijkheid in het verouderingsproces wordt in de 1970-er jaren 
gevolgd door de ontdekking van stoffen die de ophoping van vrije radica-
len tegengaan. Deze stoffen voorkomen de oxidatieve werking en worden 
daarom aangeduid als ‘antioxidant’. Het enzym superoxide dismutase is de 
eerste ontdekte antioxidant. Tot de antioxidanten behoren ook moleculen 
die afkomstig zijn uit voeding. Voorbeelden zijn betacaroteen (de voorloper 
van vitamine A), tocoferol (vitamine E), ascorbinezuur (vitamine C) en de 
metalen zink, koper, mangaan, ijzer en selenium. De noodzaak voor zoveel 
antioxidanten hangt samen met het kunnen wegvangen van vrije radicalen 
op allerlei verschillende plaatsen in de cel waar die bescherming nodig is. 
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Dat uit deze vrije radicalen licht ontstaat wordt in die tijd ook duidelijk. 
De teams van Cilento en Zhuravlev ontdekken in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw allerlei typen van reacties waarbij een foton (licht) wordt 
gevormd. Het is een heel netwerk van reacties dat verantwoordelijk is voor 
de lichtstraling uit cellen. Afhankelijk van welke stoffen erbij betrokken zijn 
heeft het licht een kleur van (ultra)violet tot infrarood. De lichtproductie is 
biochemisch tot in detail verklaard.  

DE PLAATS VAN BIOFOTONEN IN HET BBRS BIJ STRESS
Om de plaats van biofotonen in de systeembiologische benadering van 
het bbrs te kunnen begrijpen keren we hier terug naar het beeld van de 
onderlinge afstemming van metabolische processen dat in paragraaf 5 is 
geschetst. Niet geïsoleerde reacties, maar hun interacties staan daarin cen-
traal. Daarom dienen ook ‘hubs’ te worden geselecteerd om de toestand van 
het totale systeem uit te lezen (zie kader). 

Op celniveau zijn daartoe de fluctuaties van ATP/ADP en NAD+/NADP geschikt. 
Immers, talloze enzymen zijn betrokken bij de productie van ATP (die daarvoor 
ADP nodig hebben) en er zijn eveneens talloze enzymreacties die ATP omzetten 
(waarbij ADP wordt gevormd). De koppeling van ATP-gebruik (ADP-vorming) 
en ATP-vorming (ADP-gebruik) in de celstofwisseling (als complexe oscillaties) 
bepaalt de efficiëntie van het metabolisme. Hetzelfde geldt voor NADH, dat 
binnen de cel in veel reacties wordt gevormd en verbruikt. De koppeling van 
NADH-gebruik (dus NAD-vorming) en NADH-vorming (dus NAD-gebruik) in de 
celstofwisseling bepaalt eveneens de efficiëntie van het metabolisme.

Op analoge wijze postuleerde Cilento al in 1972 dat in de optimalisering 
van het metabolisme ook fotonen een rol spelen. De fotobiologie en de 
biologische fotonenemissie vertegenwoordigen twee tegengestelde aspecten 
van het ‘leven’ van de lichtdeeltjes. De fotobiologie beschouwt het lichtdeel-
tje als een ‘substraat’, dat wordt gebruikt om een molecuul in een hogere 
toestand van energie te brengen en zo een reactie te bewerkstelligen. Het 
andere vakgebied beschouwt het lichtdeeltje als het ‘product’ van een reac-
tie, waarbij een molecuul achterblijft in een lagere energetische toestand. In 
het nieuwe beeld kunnen fotonen (al dan niet efficiënt) de beide typen van 
reacties koppelen, zoals dat ook voor metabolieten geldt. Net als bij ATP of 
NADH zijn er bij de circulatie van fotonenenergie talloze reacties betrok-
ken. De fotonenafstemming gaat nog een stap verder dan bij ATP/ADP en 
NADH/NAD. Bij fotonenoverdracht is er niet alleen sprake van afstemming 
binnen een enkele cel, omdat fotonen ook toegang hebben tot andere cellen. 
De afstemming tussen beide typen van lichtreacties heeft ook consequenties 
voor de afstemming van processen over celgroepen of weefsels. 
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De teams van Frits-Albert Popp (Universiteit van Kaiserslautern, Duitsland) 
en Van Wijk (Universiteit van Utrecht, Nederland) hebben vanaf 1982 Ci-
lento’s gedachten onderzocht door de fotonenabsorptie te bepalen binnen 
groepen normale en kankercellen die zelf licht uitstralen. De bevindingen, 
die in de periode 1987-1995 worden gepubliceerd, bevestigen het verband 
tussen de capaciteit van elkaar omringende cellen om elkaars licht te absor-
beren en de differentiatie van de cel die van belang is voor de onderlinge 
afstemming van cellen in weefsels.

ALLOSTATISCHE BELASTING VAN HET BIOREGULATIESYSTEEM VIA BIOFOTONEN
Om van een levend systeem de regulatiecapaciteit te meten kan in principe 
een klein deel, de ‘hubs’ van het totale metabole netwerk worden gebruikt. 
Om de functionaliteit van de organisatie van het metabolisme met behulp 
van het eigen uitgestraalde licht in kaart te brengen wordt ook het foton 
binnen het metabolisme beschouwd als ‘hub’. Een foton is substraat in een 
veelheid van reacties maar ook een product in een veelheid van andere re-
acties. Omdat absorptie van uitgestraalde fotonen een wezenlijk voorko-
mend proces is, zelfs op celniveau, is gesteld dat het fotonensignaal kan 
worden gebruikt als uitleesinstrument voor de functionaliteit van het totale 
metabole netwerk en daarmee voor de regulatiecapaciteit van dit metabole 
netwerk. Een efficiënte koppeling gaat gepaard met een kleine kans dat 
fotonen uit het metabole systeem, en dus uit het organisme, ontsnappen. 
Omgekeerd zal een systeem met een geringere functionaliteit een verhoogde 
lichtintensiteit hebben. De strategie van het fotonenonderzoek is daarom 
gericht op het lichtsignaal dat van een organisme wordt gedetecteerd als 
methode om de overall metabolische afstemming mee in kaart te brengen. 
En ook hier geldt dat biofotonen niet alleen moeten worden gekarakte-
riseerd aan de hand van de gemiddelde lichtintensiteit maar ook door de 
frequentie en amplitude van fluctuaties in het licht.

EEN PASS-PROFIEL
Eerder in dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de veranderingen die 
het metabolisme in de loop van de tijd ondergaat, voor het individu een 
persoonlijke structuur hebben. We zijn en blijven allen mens, maar verou-
deren wel heel verschillend als gevolg van onze stressopbouw. Deze zal zich 
zowel uiten in functionele veranderingen in het overall-metabolisme als in 
structurele veranderingen van het interstitiële weefsel in de organen. Met 
de ‘fotonen-hub’ als uitleessignaal kunnen beide typen veranderingen tij-
dens het leven worden gevolgd, zij zullen een persoonsafhankelijk patroon 
geven. Voor het gemak voeren we hier het begrip persoonlijk geaccumu-
leerde stress-structuur in, afgekort pass (personalized accumulated stress 
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structure). In feite geeft pass een beeld van de biologische veroudering van 
de metabolische structuur. Daarmee kan pass een betekenis hebben om 
het proces van biologisch verouderen te vergelijken met de echte, chro-
nologische leeftijd. Dit beeld wordt verduidelijkt door de nieuwste bio-
chemisch-technologische hoogstandjes van de nieuwe biofotonenkennis op 
het gebied van de gehele mens. Met de nieuwste kennis en technologie is 
het mogelijk geworden om de veranderde toestand van het bbrs in de tijd 
bij een individu te volgen door in de tijd de metingen van het biofotonen-
signaal te herhalen. De validiteit en wijze waarop de metingen worden 
verricht is beschreven in het werk van R. van Wijk, Y. Yan en E.P.A. van 
Wijk (2016).

 

7. ENKELE RICHTINGEN IN HET MEDISCH  
DENKEN GERELATEERD AAN BBRS

BBRS ALS THEORETISCH CONCEPT VOOR THERAPIE
Het basisbioregulatiesysteem vormt een belangrijk theoretisch concept 
voor verschillende alternatieve therapeutische richtingen. Met name geldt 
dit voor de klassieke systeembenaderingen die tot uiting komen binnen de 
natuurgeneeswijze en het Reckeweg-systeem, maar ook binnen de therapie-
en waarin de behandeling van het bindweefsel centraal staat. Daarbij kan 
worden gedacht aan manuele behandelvormen, maar ook de neuraalthera-
pie tracht gericht in te grijpen op het bindweefsel om de afstemming van het 
totale systeem te beïnvloeden. In de loop van de tijd ontstonden nieuwe the-
rapievormen in een tijd dat ook de kennis over de bioregulatie toenam. Zo 
ging het basisbioregulatiesysteem ook een belangrijke theoretische plaats 
innemen binnen de biofysische regulatiegeneeskunde, met name bij het ge-
bruik van bioresonantie en licht als therapievormen. Een verbindende rol 
heeft het basisbioregulatiesysteem ook ten aanzien van acupunctuur. Hier 
wordt dit systeem extra interessant omdat de energetische aspecten van het 
interstitieel netwerk worden gecombineerd met specifieke fotongeleidende 
eigenschappen van het bindweefsel en de meridianen van de traditionele 
Oosterse (Chinese en Koreaanse) geneeskunde. Ter illustratie wordt hierna 
van enkele richtingen deze conceptuele koppeling uitgewerkt. Daaruit blijkt 
dat het basisbioregulatiesysteem een bijzonder concept blijft dat in staat is 
de noodzakelijke meerwaarde in de geneeskunde te brengen. 
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HOMOTOXICOLOGIE
Homotoxicologie is een speciaal gebied van de pathologie en toxicologie. 
Alle lichamelijke reacties, zoals spierbewegingen en stofwisselingsproces-
sen, zijn de tekenen van continue veranderingen van weefsels waarbij al-
lerlei chemische stoffen ontstaan en afgebroken worden. Het gaat daarbij 
om veel reacties per seconde die allemaal op elkaar moeten zijn afgestemd. 
Daarbij kunnen sommige stoffen soms optreden in concentraties die niet 
gewenst zijn, en zo tot lichaamseigen, of homotoxinen worden. Het lichaam 
tracht zich hiervan te herstellen door een aantal reacties, die de norma-
le doorstroming van stoffen weer moeten herstellen. Deze reacties worden 
aangeduid als zelfgenezingsreacties. De reacties op homotoxines gebaseerd 
op het principe van doorstroming vormen de basis van ziekte. Reckeweg 
beschouwde al deze reacties als doel-georiënteerd in de ontgifting van het 
systeem. Herstel van de schade die door toxinen is veroorzaakt, bestaat uit 
drie typen reacties die daarmee ook drie categorieën van ziekten inhouden:
1.  ziekten gerelateerd aan de excretie van toxinen; 
2.  ziekten gerelateerd aan de depositie van toxinen; 
3.  degeneratie door de werking van toxinen. 

Ieder van deze reactietypen kan weer in twee fasen worden onderscheiden: 
1. De excretieprocessen zijn te onderscheiden in een fysiologische fase (zui-

vere excretie) en een pathologische fase (ontstekingen).
2. De depositieprocessen in een echte depositie- en een impregnatiefase.
3. Degeneratieve processen in de echte degeneratie- en neoplasmafase. 

In deze reeks van zes opeenvolgende fasen bestaat een kritische biologi-
sche scheidslijn tussen de echte depositiefase en de impregnatiefase. De eer-
ste drie fasen (excretie, reactie, depositie) verzorgen primair de zelfheling. 
Ze worden ook wel aangeduid als de humorale fase. De volgende drie fasen 
representeren ziekten met een tegengesteld karakter. Schade aan cellen is 
hier het kenmerk, ze worden beschouwd als de cellulaire fasen van ziekte. 
De trend is gericht op verdere ontregeling. 

De fasen van Reckeweg (1957; 1993) zijn geheel verklaarbaar binnen 
de benadering zoals hierboven geschetst bij het beschrijven van de ontste-
kingsprocessen. In dit geval staat de beschouwing van de specifieke weef-
selcel centraal. Blootstelling van de weefselcel aan stress leidt primair tot 
een bescherming van deze cellen door onder meer beschermeiwitten. De cel 
regenereert en de beschadigde cellulaire structuren, eventueel gebonden aan 
toxines, worden uitgescheiden in de interstitiële ruimte. Het netwerk heeft 
van nature het vermogen te reageren op stress en te zwellen. Producten 
worden snel verwijderd via bloed- en lymfebanen, waarbij op het niveau 
van het gehele lichaam de grote uitscheidingsorganen hun werk doen. Het 
betreffende weefsel kan blijven functioneren. In het geval dat enige weef-
selceldood is opgetreden, zullen door een stimulatie van de celdeling de 
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weefselstructuur en -omvang weer worden hersteld. Als door herhaalde en 
overmatige stress het weefsel niet volledig op tijd regenereert, blijven de 
beschadigde moleculaire complexen en toxinen in het netwerk achter. De 
weefselcellen tonen een ander gedrag na stress. Ze blijven de eigenschappen 
van continue stress tonen; de cellen zijn onder chronische stress en herstel-
len daarvan niet meer. Bij chronische stress blijven allerlei overlevingsstrate-
gieën bestaan, onder andere de drang tot deling. Deze drang tot deling kan 
verder toenemen in een verder veranderende interstitiële omgeving en zo 
leiden tot een ongeregelde groei: cellen gaan zich gedragen als tumorcellen. 
Hoe een dergelijk probleem wordt benaderd op fundamenteel niveau is ge-
illustreerd in het onderzoek van Souren en Van Wijk (1995). Zij bepaalden 
hoe de collageen-omgeving van invloed is op de stressrespons van cellen 
in deze omgeving. De problematiek van de ontaarde weefselgroei bij het 
gestoorde interstitiële netwerk is nog lang niet opgelost. Echter, de bena-
dering vanuit het concept van het basisbioregulatiesysteem kan hierin een 
duidelijke bijdrage leveren. 

TUMORTHERAPIEËN GERELATEERD AAN ZUURSTOFVOORZIENING

Pischingers Grundsystem
Zuurstof en het basisbioregulatiesysteem: een stap op weg naar een ener-
getisch perspectief. In 1948 schreef Pischinger over de grondslagen van een 
nieuwe theorie van de geneeskunde. In deze vroege fase legde hij in zijn 
onderzoek de nadruk op redoxsystemen, de oxidatie- en reductiereacties in 
de stofwisseling, en daarmee op de overdracht van zuurstof op het weefsel. 
Juist de zuurstofvoorziening, die geheel niet specifiek is voor een bepaald 
weefsel, zou bepalend zijn voor het optreden van pathologische veranderin-
gen. In 1953 beschreef hij het ‘systeem van het onspecifieke’, en zette zich 
hiermee af tegen de orgaanpathologie, die toen domineerde. Het onspecifie-
ke staat tegenover het specifieke, de orgaancel, die alleen het door die cellen 
gevraagde product levert, dat van geen enkele andere cel afkomstig kan 
zijn. Voorbeelden zijn de levercel, de cellen van de hypofyse, en vele andere 
cellen die tot het endocriene systeem worden gerekend. Dit geldt ook voor 
functionele complexen waartoe de spier of een gewricht kan worden gere-
kend. Ook zij hebben een bepaalde, doch minder hoge specificiteit. Om te 
functioneren, waaronder altijd gelijktijdig de productie en het zuurstof- of 
substraatverbruik moeten worden gerekend, is er de levering van onspeci-
fieke stoffen en de afvoer van stofwisselingsproducten. Bij de vraag welke 
onspecifieke factor een speciale rol speelt was reeds langere tijd de aandacht 
gericht geweest op zuurstof. In de dertiger en veertiger jaren werd een ver-
band aangetoond tussen zuurstofverbruik en de toestand van kanker. 
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Warburg, zuurstof en het optreden van kanker
Baanbrekend biologisch onderzoek van Warburg toonde aan dat in de tu-
morcel een verandering is opgetreden in het functioneren van de adem-
halingsketen. Een dergelijke verandering kon experimenteel histochemisch 
worden aangetoond en kon verklaren waarom de cel op het overblijvende 
deel van de stofwisseling door middel van gisting, de glycolyse, omscha-
kelt. In de geneeskunde werd de rol van de celademhaling door Seeger in 
verband gebracht met kanker. Dit concept werd later ondersteund door 
experimenteel onderzoek met tumoren. Het gaat hierbij om transplantabele 
tumoren. Een voorbeeld is de isolatie van een hepatoma (afkomstig van 
leverweefsel) van een rat en de transplantatie van deze hepatoma in een 
gezonde rat. Bij deze rat groeit de tumor verder tot de rat eraan bezwijkt. 
De tumor echter kan iedere keer weer worden overgezet op een andere 
rat. De kenmerken van deze transplantabele hepatoma blijven gedurende 
dit jarenlange proces van transplantatie erg constant. Zo kunnen goed ge-
differentieerde hepatomacellen, die dus nog veel leverkenmerken bezitten, 
jarenlang in hun toestand van differentiatie blijven voortbestaan. Dit geldt 
eveneens voor weinig gedifferentieerde of bijna ongedifferentieerde hepato-
macellen. Een reeks van deze verschillende typen van hepatomacellen, die 
verschilden in hun differentiatietoestand, is in de zeventiger jaren uitgebreid 
onderzocht door Van Wijk en collega’s. Uit deze vergelijkende onderzoeken 
is gebleken dat over het algemeen een verlies aan differentiatie gepaard gaat 
met een hogere groeisnelheid, een hogere glycolyse-activiteit en een vermin-
derde ademhalingscapaciteit. Verder bleek dat een hele reeks van metabole 
circuits uit balans was, evenredig met het verlies van differentiatie. Het 
meest opvallende is evenwel de manier waarop de gestoorde cel met ener-
gie omgaat: de verminderde ademhalingscapaciteit bij (tumor)cellen die een 
grotere neiging tot groei en deling vertonen. Bestaat er een causaal verband 
tussen de tumorstatus en de verandering in het functioneren van de adem-
halingsketen? 

NEURAALTHERAPIE EN HET BASISBIOREGULATIESYSTEEM
In 1992 hebben Lamers en Goring (1992) de rol van zuurstof weer onder 
de aandacht gebracht. De vraag die gesteld werd luidde: ‘Hoe wordt de pro-
ductie van energie nu precies geregeld?’ Het mitochondrion is de specifieke 
celstructuur waarin op uiterst efficiënte wijze de omzettingen plaatsvinden 
die de energie opleveren. Zonder mitochondria zouden de cellen afhanke-
lijk zijn van het inefficiënte proces van glycolyse. Mitochondria gebruiken 
zowel pyrodruivenzuur als vetzuren voor verbranding. Beide dringen door 
in het binnenste van het mitochondrion en worden dan omgezet in de cru-
ciale stof acetyl-coenzym-A. Dit molecuul wordt verder omgezet via de ci-
troenzuurcyclus. Het meest belangrijke daarbij is dat deze cyclus hoog-ener-
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gie-elektronen genereert die worden afgedragen aan carrier-moleculen zoals 
NADH en FADH2. Deze elektronen worden vervolgens overgedragen aan 
de elektronentransportketen; verlies van elektronen bij NADH en FADH2 
levert dan NAD+ en FAD op. Deze laatste zijn belangrijk om de verbran-
ding door te laten gaan: ze moeten weer nieuwe elektronen opvangen. De 
elektronen van NADH worden overdragen via drie grote enzymcomplexen, 
de ademhalingsenzymcomplexen, met meer dan 15 verschillende elektro-
nen-carriers. Een belangrijke rol wordt toegekend aan het cytochroom a/a3 
complex, dat een redoxwaarde van +290 millivolt (mV) bezit.

De belangrijke rol van Lamers en Goring (1992) is met name gelegen in 
hun aandacht voor de mogelijk regulerende rol die procaïne in het proces 
kan spelen. Procaïne wordt in de praktijk van de neuraaltherapie gebruikt 
om stoorvelden uit te schakelen. Stoorvelden zijn (zie ook hoofdstuk 12)  
weefselgebieden waar, door eerdere stress, een veranderde interstitiële net-
werkstructuur is ontstaan en waarschijnlijk als gevolg daarvan de beschik-
baarheid van zuurstof voor de betreffende weefselcellen is verminderd. Het 
bijzondere van procaïne is dat het een redoxpotentiaal bezit van +290 mV. 
De gelijke lading van cytochroom a/a3 en procaïne zou belangrijke conse-
quenties voor de geneeskundige werking van procaïne hebben. Veronder-
steld wordt dat dankzij procaïne de lokale inactieve celademhaling wordt 
hersteld.

Er is echter op dit gebied verder onderzoek noodzakelijk om de werking 
van neuraaltherapie volledig te kunnen begrijpen. 

8. CONCLUSIE

In dit hoofdstuk werd de fundamentele betekenis uiteengezet van de me-
chanismen van zelfherstel en van de communicatieve functie daarbij van 
biofotonen. Deze informatie werd onderbouwd met de uitkomsten van we-
reldwijd hedendaags onderzoek. Waarom krijgt het concept van het basis-
bioregulatiesysteem dan toch zo weinig aandacht in het reguliere biomedi-
sche onderzoek? Het antwoord ligt ten eerste verborgen in het conceptuele 
of theoretische niveau van ons regulatiesysteem, dat per definitie holistisch 
is. Daardoor is het niet gemakkelijk te rijmen met de indeling van de ge-
neeskunde in de vele specialismen en valt het gemakkelijk uit de boot in het 
onderwijs en het onderzoek. Ten tweede is het basisbioregulatiesysteem bij 
uitstek een concept van gezondheid, van veroudering en van het regenera-
tie- en herstelvermogen. Eerst recentelijk zien we ook binnen het regulier ge-
neeskundige onderzoek interesse ontstaan voor veroudering en gezondheid, 
dus voor benaderingen die meer op de mens als geheel zijn gericht. 
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Er zal zo een nieuwe kans zijn om met de moderne systeembiologische be-
nadering in combinatie met de technologie het biofotonensignaal uit te le-
zen, de theoretische grondslagen van verschillende complementair-alterna-
tieve behandelwijzen aan te laten sluiten bij het systeembiologische denken 
in de geneeskunde. 
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In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de voorwaarden voor en de 
problemen van het opzetten van wetenschappelijk onderzoek in met name 

complementaire geneeswijzen. Hierbij wordt uitgegaan van de beslissingen 
die men achtereenvolgens moet nemen of op zijn minst moet overwegen om 
tot een verantwoord plan en een verantwoorde uitvoering te komen. We 
onderscheiden daarbij tien stappen die hieronder in evenzoveel paragrafen 
worden besproken. De eerste stap is die van het opstellen van een onder-
zoeksprotocol dat in principe de goedkeuring van alle betrokkenen draagt 
en dat de basis vormt voor de uitvoering en eventuele subsidieaanvraag.

Protocol
Hierin worden de tien stappen beschreven zoals boven bedoeld. Deze zijn 
binnen het protocol de volgende:

1. algemene onderzoeksfilosofie en vormen van bewijsvoering
2. specifieke theorie en vraagstelling
3. te onderzoeken aandoening en behandeling
4. onderzoekslocatie en faciliteiten
5. designs van onderzoek
6. meet- en registratieprocedures
7. populatie en steekproef
8. gegevensverzameling en analyse
9. interpretatie en verslaglegging
10. implementatie van resultaten

Voor ons betoog zullen wij onder andere veelvuldig verwijzen naar arti-
kelen en onderzoeksverslagen die eerder werden besproken in de rubriek 
Internationale Ontwikkelingen in recente nummers van het Tijdschrift voor 
Integrale Geneeskunde (tig).

ONDERZOEK
en methoden
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1. ONDERZOEKSFILOSOFIE EN BEWIJSVOERING

Een eerste stap betreft het expliciet maken van de algemene onderzoeksfi-
losofie binnen welk denk- en behandelkader de onderzoeker in spe tot een 
specifieke probleemstelling en onderzoeksopzet komt. Met als belangrijkste 
accent: hoe komt men in de wetenschap tot bewijs? Het zal blijken dat het 
verschil maakt of de onderzoeker werkt binnen een instelling voor weten-
schappelijk onderzoek, of dat hij als individuele hulpverlener in de eigen 
praktijk onderzoek wil doen. In beide gevallen zal men echter willen weten 
of kunnen aantonen dat een bewering waar is of niet. 

We kunnen bewijsvoering niet los zien van de instituties die problemen 
veroorzaken en/of die de middelen voor de oplossing daarvan kanaliseren. 
Daarvan kunnen hier drie niveaus worden onderscheiden: de maatschappij 
als geheel, het medische establishment en de sociale entourage van de con-
crete behandeling van patiënten.  

DE MAATSCHAPPIJ ALS GEHEEL
Wat de maatschappij als geheel betreft wijst Van Wijk (2015.2) erop dat 
in de VS voortgezette en chronische vermoeidheid voorkomt bij omstreeks 
10% van de bevolking met een totaal aan kosten van $ 12 miljard. Men 
heeft echter nog steeds geen idee van de oorzaken van deze aandoening. 
Dit laatste roept wel de nodige vragen op. Andere maatschappelijke krach-
ten leidden ertoe (tig 2015.4) dat het rct als enige bewijsmethode werd 
geaccepteerd voor de wettelijke registratie van nieuwe geneesmiddelen, en 
in haar slipstream voor het vaststellen van therapeutische effecten in de 
klinische praktijk. Individuele afstemming is hier duidelijk geen issue. Wel 
worden behandelwijzen die dit type bewijs (nog) niet kunnen leveren, veelal 
uitgesloten van onderzoeksubsidiëring en/of vergoeding van behandelkos-
ten voor de verzekerde.  

MEDISCH ESTABLISHMENT
Een en ander plant zich voort op het niveau van het medische establis-
hment. Volgens Hickey en Roberts (in Aakster 2013) leidde de huidige 
praktijk van evidence based medicine waarin rct’s een hoofdrol spelen, 
tot een te grote invloed van het bedrijfsleven op de opzet en uitvoering van 
het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van therapeutische 
interventies. Deze auteurs merken in dit verband op dat de kennis van 
experts zich vaak beperkt tot een fractie van wat collectief gekend wordt, 
dat deze vooral van statistische aard is en deze kennis bovendien selec-
tief is verkregen en vertraagd beschikbaar komt. Daarom wordt wellicht 
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door ZonMw (2015) gepleit voor een modificatie: neem de resultaten van 
niet-gerandomiseerde valide uitgevoerde (prospectieve) observationele stu-
dies mee, waarbij in statistische zin wordt gecontroleerd voor verstorende 
factoren. 

Te bedenken hierbij is (Fabriek 2015) dat alle terreinen van de genees-
kunde voortdurend onderworpen zijn aan evaluatie en bijsturing, en er in 
toenemende mate bewijs beschikbaar komt uit andere sectoren van de ge-
neeskunde, zoals de complementaire of integrale geneeswijzen. Eerderge-
noemde Hickey en Roberts spreken in dit verband van een corporatieve 
geneeskunde die aan de medische praktijk een bepaalde wetenschappelijke 
orde wil opleggen. Actieve leerprocessen vanuit eigen wetenschappelijke 
observatie en experimenten in de praktijk worden hierdoor sterk bemoei-
lijkt. Daarbij gaat dit systeem eraan voorbij dat een geneeswijze nooit als 
zodanig kan worden getoetst, maar dat slechts concrete onderzoeken mo-
gelijk zijn aan concrete patiënten met een concrete problematiek. De vraag 
is dan: hoeveel van deze concrete onderzoeken (met positieve uitkomst) zijn 
nodig om z’n geneeswijze geloofwaardig te doen zijn?  

Vanuit het regulier-medische onderzoek wordt gesteld dat een therapie 
(bij een bepaalde aandoening) alleen effectief mag worden genoemd als ten 
minste twee dubbelblind uitgevoerde onderzoeken (rct’s) zijn verricht met 
positief resultaat. De reguliere bewijsvoering baseert zich hier (tig 2015.4) 
op lineaire processen en een reductionistische redenatie; weinig onderzoek 
heeft daarentegen plaatsgevonden naar de effectiviteit van totaalbenaderin-
gen. Andere geneeswijzen, zoals de natuurgeneeskunde, berusten meer, of 
tevens, op ervaringswetenschap, die enerzijds verwijst naar wetenschappe-
lijk onderzoek, maar die anderzijds waarde hecht aan ervaring, c.q. de trial- 
and-errormethode. In het laatste geval erkent men tevens het mogelijke 
nut van epidemiologisch onderzoek, sociaal wetenschappelijk onderzoek 
(cohort-analyse, dagboekbeschrijvingen, casuïstiek en dergelijke) en voe-
dingsonderzoek, zijnde niet-reductionistische benaderingen.  

HET SOCIALE VELD
Het lijkt dan ook realistisch te erkennen dat bewijzen altijd tot stand ko-
men binnen het sociale veld van de medebeoefenaren of vakgenoten. De 
waarheid draagt daardoor altijd een element in zich van groepsconsen-
sus en acceptatieprocessen. Er is dan onderscheid nodig tussen authen-
tiek, strikt wetenschappelijk bewijs en sociaal bewijs; in het laatste geval 
verloopt het proces van hoor en wederhoor helaas niet steeds optimaal. 
Meaghan Coyle c.s. (tig 2015.3) pleiten in dit kader voor nieuwe designs 
die passend zijn voor complexe, longitudinale of minder gangbare thera-
pievormen. De beslissing is dan aan de klinische toepasser wat betreft de 
betekenis die hij aan de uitkomsten van het onderzoek wil toekennen. In-
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teressant is dat hier het groepsoordeel zou worden vervangen door indivi-
duele verantwoordelijkheid (op basis van gestructureerde informatie die de 
groep kan verschaffen). 

Overigens wijzen wij op het interessante boek van Lewith, Jonas en 
Walach (2011) waarin zij uitvoerig ingaan op alle methodologische aspec-
ten inzake de opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in het 
(complementair) medische veld.

DE BEWIJSVOERING ALS ZODANIG 
Van een bewijs is sprake indien van een bewering aangaande verschijnse-
len in de werkelijkheid de juistheid op onweerlegbare wijze wordt aange-
toond. In geval van de werkzaamheid van een medische behandelwijze zou 
dit betekenen dat deze werkzaamheid aantoonbaar onweerlegbaar juist is 
(althans voorlopig). Volgens de door ons geraadpleegde literatuur moeten 
hierbij de volgende eisen worden gesteld.

-	 Voor het optreden van het effect bestaat een logische, c.q. biologisch 
plausibele verklaring. Deze voorwaarde introduceert overigens een mo-
gelijk waardeoordeel van vakgenoten. Essentieel zijn hier echter objec-
tieve maatstaven, geen a-prioristische stellingname en uitsluiting. Ook 
moet hier worden gedacht aan de rol van secundaire c.q. contribuerende 
factoren, zijnde voorwaarden of omstandigheden die helpen (en soms 
zelfs noodzakelijk zijn) om de therapie als zodanig haar werk optimaal 
te laten verrichten, bijvoorbeeld factoren als de motivatie van de patiënt 
en steun vanuit diens primaire omgeving.

-	 De bewering moet specificeren onder welke omstandigheden of con-
dities zij geldt, bijvoorbeeld: mits de patiënt niet tevens lijdt aan een 
andere ernstige of levensbedreigende ziekte, of: mits hij acuut stopt 
met roken. Storende externe factoren (potentiële confounders) kunnen 
worden uitgesloten (invloed van verzekeringsvoorwaarden of stressvolle 
werksituatie).

-	 De bewering moet reproduceerbaar zijn: andere behandelaars of onder-
zoekers op andere tijden en plaatsen moeten tot dezelfde uitkomsten ko-
men (mits gelijkende procedures, omstandigheden en tijdsperspectief).

-	 Er moet altijd een opening blijven voor (verdere) verbetering of specifi-
catie; waarheid is nooit absoluut, er kán ooit een zwarte zwaan worden 
gevonden die de bewering ontkracht dat alle zwanen wit zijn. Waarheid 
is wat op dat moment evident lijkt. 
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Evidece Based Medicine (EBM)
Gesteld kan worden dat het EBM-concept (Evidence Based Medicine) hier-
op nauw aansluit. Sacket c.s. (1996) specificeerden in dit verband drie voor-
waarden waarmee de behandelaar rekening moet houden: 
1. de stand van zaken wat betreft het verrichte wetenschappelijk onder-

zoek omtrent het probleem van de patiënt;
2. de ervaring van de behandelaar wat betreft het behandelen van soortge-

lijke patiënten, en
3. de wensen en voorkeuren van de patiënt wat betreft zijn behandeling.

Uiteraard speelt ook de beschikbaarheid van hulpmiddelen een duide-
lijke rol.

Het is van belang dat genoemde auteurs hier refereren aan de indivi-
duele behandelaar die moet beslissen over de toe te passen therapie bij een 
individuele patiënt. De waarde van dit concept wordt ook binnen de com-
plementaire geneeswijzen algemeen erkend. 

Volgens het eerste punt is het voor het handelen van de arts of thera-
peut ten opzichte van de (let wel!) individuele patiënt dus noodzakelijk dat 
hij zich baseert op actuele wetenschappelijke informatie inzake effectieve 
behandelmethoden. Volgens het tweede punt moet hij daarbij mede afgaan 
op de eigen ervaring, anders gezegd, de arts of therapeut wordt geacht de 
beschikbare wetenschappelijke kennis af te wegen tegen het eigen oordeel. 
Bij de daaruit voortvloeiende keuze voor een specifieke behandeling moet 
hij tevens de wensen en voorkeuren van de patiënt betrekken. Sommige re-
guliere artsen en onderzoekers perken het ebm-concept in tot het uitsluitend 
toepassen van behandelingen die dubbel zijn getoetst in een Randomized 
Controlled Trial, maar dit moet worden toegeschreven aan een misinterpre-
tatie van de kennelijke bedoelingen van Sacket c.s. (1996).

Enkele kanttekeningen
Het is de uiteindelijk gekozen behandelmethode door de betreffende arts of 
therapeut die voor toetsing in aanmerking komt. Alleen zo kan een directe 
en causale relatie worden vastgesteld tussen de toegepaste behandeling en 
de al dan niet optredende veranderingen in de gezondheidstoestand van de 
patiënt bij voltooiing van die behandeling (zie ook Hickey en Roberts in 
Aakster 2013). Hierbij kan verder worden opgemerkt dat een statistisch 
design als het rct nooit tot bewijs in de eigenlijke zin kan voeren. Hooguit 
kan hier sprake zijn van een statistische waarschijnlijkheid; een categorie 
van verschijnselen kan immers nooit de oorzaak zijn van een andere cate-
gorie van verschijnselen, althans niet in een menswetenschap als de genees-
kunde.

Anderzijds kunnen casuïstische gegevens wel bijdragen tot het betere 
begrip van een bepaalde zaak. Gewezen wordt bijvoorbeeld door Van Wijk 
(tig 2015.4) op het grote belang van de casuïstiek, oftewel het n=1 design. 
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Iedere dag worden immers over de gehele wereld patiënten door artsen be-
handeld. De uitkomsten hiervan kunnen op de praktijk gebaseerd bewijs 
genereren. Het monitoren van duizenden patiënten of mogelijk miljoenen 
individuele handelingen kan de statistische power opleveren die nodig is 
om klinische bruikbaarheid te evalueren. Hierbij past echter de opmerking 
dat deze gegevens moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn te verzamelen en stan-
daardiseren.

Een interessante zienswijze wordt verder naar voren gebracht door Rut-
ten (2013). Hij wijst op de noodzaak ons tijdsperspectief als onderzoekers 
te verleggen van verleden naar toekomst. Het gangbare onderzoek is gericht 
op een causaliteit die in het verleden tot stand is gebracht: heeft de inter-
ventie ertoe geleid dat het gezondheidsprobleem van de patiënt is opgelost? 
Beter is het volgens Rutten om ons als onderzoekers op het toekomstige 
resultaat te richten door ons bij het begin van een behandeling af te vragen: 
wat is de kans dat wij met een bepaalde interventie een geneesresultaat gaan 
behalen? Anders gezegd: hoe goed is onze voorspelkunde van een genees-
resultaat bij een specifieke inzet van middelen? Immers, dit is in feite de 
belangrijkste vraag van de arts of therapeut wanneer de diagnose eenmaal 
is gesteld: wat moet ik doen om de patiënt langs de kortste en veiligste 
weg te genezen? En bij complexe behandelvormen: wat voegt ieder nieuw 
behandelonderdeel toe aan de reeds bestaande kans op een geneesresultaat? 
Rutten drukt dit uit in termen van het zogenoemde ‘Likelihood ratio’ (Baye-
siaanse statistiek), oftewel de toenemende kans op resultaat. Een en ander 
vraagt echter nog om een grondige uitwerking.

Waarheidsvinding
Hinkey en Roberts (in Aakster 2013.2) verbinden aan hun analyse  de vol-
gende conclusie: waarheidsvinding is vooral een menselijke activiteit. De 
rol van de wetenschapper zal zich moeten kenmerken door zelfstandig den-
ken, intelligente scepsis, alle verklaringen openhouden, kunnen leven met 
twijfel, en zoeken naar een zo eenvoudig mogelijke verklaring. Een goe-
de theorie kenmerkt zich naar hun mening door bestendigheid, soberheid, 
probleemoplossend vermogen, falsifieerbaarheid, precieze en rechtlijnige 
formulering en een in hoge mate verklarend en voorspellend vermogen. 
We voegen hieraan toe dat de factor ‘tijd’ hierbij een grote rol speelt. Het 
ontstaan van ziekte en het bewerkstelligen van een behandelresultaat zijn 
immers beide processen die zich in de tijd voltrekken, al dan niet gefaseerd 
of stapsgewijs. Naarmate de informatie over het procesverloop toeneemt, 
zal ook de voorspelbaarheid van het verdere verloop en eindresultaat toene-
men. Het ontwikkelen van goede modellen voor procesanalyse in de genees-
kunde moet hier een hoge prioriteit krijgen. Wij willen daarbij bepleiten dat 
niet langer gestreefd wordt naar strikte bewijzen in de geneeskunde, maar 
dat in plaats daarvan de belangrijkste tendenties in het onderzoeksmateri-
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aal naar voren worden gehaald. Soms moeten wij de eis van strikte causali-
teit een beetje los durven laten, gezien de heterogeniteit van vraagstellingen 
en onderzoeksmethoden. In dit verband pleiten we voor de volgende classi-
ficatie van behandelmethoden:
1. bewezen methoden op basis van goede onderzoeksopzetten; 
2. veelbelovende methoden met duidelijke aanwijzingen voor werkzaam-

heid en veiligheid, bijvoorbeeld op basis van ervaring;
3. wachtkamermethoden, waarbij de bewijsvoering nog grotendeels op 

gang moet komen, en
4. gefalsificeerde methoden, die bewezen niet-werkzaam zijn op basis van 

een geldige onderzoeksopzet.

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat onderzoeksbeleid in feite een ont-
wikkelingsproces moet weerspiegelen, in die zin dat in het begin de aan-
dacht vooral zal moeten uitgaan naar observatiestudies in de praktijk of 
literatuuronderzoeken en dat, naarmate de sofisticatie van een bepaald on-
derzoeksgebied toeneemt, de aandacht wordt verlegd naar gecontroleerde 
onderzoeksopzetten.

TOTAAL BEHANDELCONCEPT
Tot slot besteden we aandacht aan het ‘totaal behandelconcept’ en de pro-
blemen die zich bij het onderzoek daarvan kunnen voordoen. Het meest 
frappant is hier de case-study van Kienle c.s. inzake een 8-jarig patiëntje 
met diabetes. 
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Bloedglucosewaarde bij aanvang behandeling.
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Het gunstige verloop van de behandeling (zie de grafieken van bloedglucose-
waarden bij aanvang en bij einde van de behandeling), wordt toegeschreven 
aan een zestal parallelle maar onderling geschakelde hulplijnen, te weten:
1. de strikt medische
2. training in zelfmanagement van patiënte
3. psychosociale begeleiding
4. groepsdynamische mechanismen (met lotgenoten)
5. normaal onderwijs
6. training van de ouders.

 
De auteurs maken daarmee duidelijk dat complexe zorgvragen een eveneens 
complexe (en samenhangende) behandelaanpak vergen (en een complex on-
derzoeksdesign). Het gaat dan kortweg om een behandelprogramma. Com-
plexiteit is de sleutelterm: de medische behandeling ligt ingebed binnen een 
geheel van maatregelen die voorwaardelijk kunnen worden geacht voor het 
welslagen van de medische interventie. Veel van de problemen die in de com-
plementair geneeskundige praktijk worden aangeboden zijn van een dergelijke 
complexiteit. Daarom spreken wij hier van een ‘totaal behandelconcept’. Dit 
is noodzakelijkerwijs van integrale aard: de onderdelen zijn zowel in de tijd 
gezien als overdwars op elkaar afgestemd en ondersteunen en/of versterken 
elkaar. Overigens zou men sommige (reguliere) ziekenhuisbehandelingen ook 
onder deze paraplu van integrale, onderling afgestemde zorg kunnen scharen. 

Het totaal onderzoeksdesign   
Een vanzelfsprekend gevolg van het voorgaande is dat ook research-designs 
veelal complex van aard zullen moeten zijn, met een multifactoriële aanpak. 
Heterogeniteit is hierbij eerder regel dan uitzondering (ZonMw 2015). De 
hulpverlener alsook de onderzoeker zal zich daartoe ook in de essentie van 
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Bloedglucosewaarde bij einde van de behandeling.
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het mens-zijn moeten willen verdiepen (Kales 2014). Behandelomstandighe-
den (bijvoorbeeld in de zin van ziekte in stand houdend) kunnen hier soms 
nog belangrijker zijn dan het gezondheidsprobleem als zodanig. Verder lijkt 
de actieve betrokkenheid van de patiënt in dit type complexe situaties nood-
zakelijk (ZonMw 2015). Interactie, of beter gezegd verstrengeling (van pa-
rallelle tijdmatig verlopende processen) is hier het kernprobleem. Onderzoek 
op dit terrein zal noodzakelijkerwijs een vorm van procesanalyse inhouden. 
In geval van een enkele patiënt (case-study) kan hierbij met visuele inspectie 
worden volstaan, maar bij grotere aantallen patiënten zal de onderzoeker ge-
bruik moeten maken van multivariate analysetechnieken. Dit stelt specifieke 
eisen aan de registratie van onderzoekgegevens. Gelukkig kwamen daartoe 
inmiddels geavanceerde computerprogramma’s beschikbaar, eventueel ge-
koppeld aan spraakherkenning. Hierdoor zijn individuele ontwikkelingslij-
nen te volgen en te visualiseren of statistisch te analyseren, althans voor zover 
hun belangrijkste parameters op meerdere meetmomenten (bijvoorbeeld con-
sulten) worden vastgelegd. Uiteindelijk kan een en ander in een (multipele) 
regressievergelijking worden opgenomen, die een geleidelijke verbetering van 
behandeling en onderzoeksmethode zichtbaar zal maken (zie paragraaf 9).

De behandelaar/onderzoeker als stuurman
In het hier bedoelde ‘totaal behandelconcept’ wordt de rol van de behande-
laar een andere. In plaats van leidinggevend en controlerend, wordt zijn of 
haar rol veel meer die van stuurman. Dit heeft consequenties voor het toe 
te passen research-design. Het gaat erom de veelheid van behandellijnen en 
ontwikkelingen die gaande zijn, goed te registreren (feedback-factoren) en 
om met (subtiele) interventies het totaalproces in de juiste richting te doen 
blijven bewegen. Gaandeweg zal al doende het inzicht bij behandelaars toe-
nemen in de wijze waarop dit type complexe processen optimaal kan worden 
aangestuurd; dit is in feite (praktijk)wetenschap. Het zal in het kader van 
het ‘totaal behandelconcept’ en zijn evaluatie noodzakelijk zijn dat in de 
opleidingen niet alleen meer aandacht zal worden besteed aan bruikbare in-
terventies, bio-indicatoren en genetische factoren, maar ook aan gedragsthe-
rapieën, voedingsadviezen en processen van maatschappelijke (re)integratie.

Een andere ontwikkelingslijn is die van series van geschakelde kleinere 
pilotprojecten (case-series). Hickey en Roberts (in Aakster 2013) noemen 
daarbij aantallen van 20 patiënten. Indien bij dergelijke geringe aantallen 
statistische significantie optreedt, is er een grote kans dat dan ook van kli-
nische relevantie sprake zal zijn, zeker als dit in opvolgende onderzoeken 
zou worden bevestigd. Dit mogelijke voordeel ontbreekt bij (zeer) grote 
steekproeven. Als een ander voordeel noemen Hickey en Roberts dat hier 
een snelle terugkoppeling naar de praktijk mogelijk is. Hierdoor kunnen 
direct verbeteringen in de behandeling worden aangebracht, die dan op hun 
beurt in een volgende serie getest kunnen worden. 
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PRIMAIRE KEUZES BIJ HET ONDERZOEK
Iedere onderzoeker dient alvorens een onderzoek te kunnen starten, primai-
re keuzes te doen van onder meer de volgende aard:
- wordt het fundamenteel of toegepast onderzoek?
- kiest men voor een onderzoek onder mensen of dieren?
- staan individuen centraal of groepen?
- ligt de focus bij een reguliere of een complementair geneeskundige set-

ting?
- vindt de behandeling c.q. het onderzoek plaats in een enkele situatie of 

is het multicenter?
- staat het toetsen van een methode of middel centraal, of de gezondheids-

winst bij de zieke? 

Een visie kan bijvoorbeeld zijn (tig 2015.4) om niet op de behandeling 
van een bepaalde ziekte of symptoom te focussen maar op een individu 
gerichte, systeemgebaseerde holistische benadering, waarbij de nadruk ligt 
op het uit balans zijn van een symptomencomplex, en een verlies van reser-
vecapaciteit bij de zieke. Het gaat dan meer om een benadering vanuit het 
perspectief van functies en disfuncties. Maar een overweging kan ook zijn 
(Hafiz Muhammed Asf c.s. in tig 2015.4) dat het gaat om contra-indica-
ties voor een regulier riskante ingreep. Genoemde auteurs maken voorts de 
variatie zichtbaar die tussen centra kan optreden bij een multicenter studie. 
Herman c.s. (in tig 2015.4) merken op dat niet de methode of het middel 
centraal moet staan, maar de persoon van de zieke. Het moet gaan om een 
whole-system-benadering. Ook moeten de langeretermijn behandelaspecten 
in aanmerking worden genomen. Anders gezegd: hoe lang laten we de be-
handeling- en follow-periode duren (en dus het onderzoek)?

BETROKKENHEID PATIËNT
Er is een duidelijke mondiale ontwikkeling gaande wat betreft het meer be-
trekken van de patiënt bij wetenschappelijk onderzoek in de gezondheids-
zorg; dit geldt zowel voor het niveau van het concrete onderzoek als het ni-
veau van de beleidsbepaling. Musial (in tig 2015.4) pleit in dit kader voor 
het meer betrekken van de patiënt bij opzet en verloop van een interventie, 
met het argument dat deze dankzij internet over meer medische informatie 
beschikt en meer medeverantwoordelijkheid wil nemen. Deze auteur ver-
wijst naar een Noors rapport waarin wordt gepleit voor het participeren 
van de individuele patiënt in de eigen preventie, behandeling, rehabilitatie 
en zorgprogramma’s, alsook op het systeemniveau. Daarbij gaat het vol-
gens Musial onder andere om meer aandacht voor de belastbaarheid van 
het onderzoek voor de patiënt, de kosten van de interventie, en de duide-
lijke wens of voorkeuren van de patiënt. In bedoeld Noors rapport wordt 
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er eveneens voor gepleit dat de patiënt eigen hulpbronnen moet kunnen 
mobiliseren. 

Hier raken wij wezenlijk aan legitimeringsvragen. Hickey en Roberts 
(in Aakster 2013) duiden daarbij op het verschijnsel dat binnen iedere be-
roepsgroep (strenge) regels bestaan ten aanzien van opvattingen en gedrag 
welke als geoorloofd en toegestaan (dus als legitiem) worden beschouwd. 
Deze legitimiteitsvraag kan zeker worden gesteld ten aanzien van de positie 
van het bedrijfsleven in de gangbare gezondheidszorg, en het beslag op de 
middelen dat van daaruit wordt gelegd. Het systeem is aldus kostbaar en 
soms nauwelijks relevant voor de patiënt (Hickey en Roberts). Een ander 
voorbeeld van dit laatste is te vinden bij Hermans c.s. (tig 2015.2), waar 
een kostenevaluatie wordt gepresenteerd van complementaire zorg nadát 
eerst reguliere zorg heeft plaatsgevonden.

DE SYSTEEMBENADERING
Sinds de eerste helft van de vorige eeuw werd internationaal de Algemene 
Systeem Theorie (gst) ontwikkeld. Vanuit verschillende disciplines kwam 
men tot het inzicht dat biologische, biomechanische, economische en soci-
ale systemen veel dingen gemeen hebben. Zij zijn bijvoorbeeld alle gericht 
op het bereiken van een bepaalde eindrealisatie, waarvoor zij continu ma-
terie, energie en informatie met hun buitenwereld moeten uitwisselen. Zo 
handhaven zij een intern dynamisch evenwicht (homeostase) evenals een 
extern evenwicht (op basis van hun aanpassingsvermogen). In het kader 
daarvan zijn zij zelfregulerend en zelfreproducerend, doorgaans op basis 
van continue informatiestromen. Dit algemeen systeemtheoretisch kader 
ligt (impliciet) ook ten grondslag aan het handelen in de complementaire 
geneeswijzen, en zeker aan het wetenschappelijk onderzoek van ziekte, ge-
zondheid en herstelprocessen in deze sector (zie hoofdstuk 3).  

Een ander uitgangspunt is dat iedereen meer of minder bewust werkt 
met een bepaalde afbeelding van de werkelijkheid (Aakster 2006). Door-
gaans liggen hieraan a-prioristische keuzes ten grondslag, bijvoorbeeld: 
men denkt in categorieën of in termen van individuele entiteiten, men gaat 
hier objectief of subject-gericht te werk, men benadert zaken integraal/ho-
listisch of rationeel-analytisch, enzovoort. In deze werkelijkheid spelen zich 
continu veranderingsprocessen af, bijvoorbeeld het ontstaan van een ziekte, 
of het verloop van een behandel- of herstelproces. Hierbij is het nuttig om 
inzicht te hebben in hoe veranderingsprocessen in het algemeen verlopen 
en in geval van doelgerichte processen in het bijzonder (Aakster 2006). In 
het laatste geval is er sprake van een gefaseerd ontwikkelingsproces in de 
richting van een vooraf gedefinieerde eindrealisatie. Binnen dat kader kan 
gebruik worden gemaakt van een probleemoplossende cyclus (probleem, 
diagnose, maatregel, feedback) die in principe spiraalsgewijs verloopt, 
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waardoor men steeds meer nadert tot de sprong naar een volgende fase of 
de eindrealisatie van het betreffende systeem. In deze voortgang ziet men al-
lerlei verstrengelingen tussen de processen die zich voltrekken (tig 2015.1). 
Complementaire zorg wordt dan ook steeds meer integrale gezondheids-
zorg: er wordt bewuster omgegaan met systeemtheoretische principes en 
er groeit consensus ten aanzien van de noodzaak van een benadering die 
minder georiënteerd is op een invasieve, maar meer op een relatie-intensie-
ve, preventie georiënteerde en op leefstijl gefocuste benadering (tig 2015.2).

Individuele afstemming
Energietekorten in de patiënt zoals deze zich uiten in bepaalde (individue-
le) syndromen, vragen om een individueel afgestemd therapeutisch regiem 
(tig 2015.2): modificeren van het dieet, noodzaak om fysieke fitness in het 
levensprogramma in te bouwen, het omgaan met ontsteking en oxidatieve 
stress, het omgaan met fysieke en psychologische stress, toxiciteit vanuit de 
omgeving, chronische infecties. Bij wijze van voorbeeld noemt Van Wijk 
(2015) het chronisch vermoeidheidssyndroom, dat zich zeker niet leent voor 
een one-size-fits-all- benadering. Het is volgens hem noodzakelijk dat er een 
nieuwe wetenschappelijke visie komt die begint met de fysiologie van de 
gezonde, energierijke, vitale mens. Er moeten diagnostische methoden wor-
den ontwikkeld die de verschuivingen kunnen registreren die optreden van 
vitaliteit naar vermoeidheid in zowel zijn reversibele als chronische vorm.  
Daarop aansluitend wordt erop gewezen (tig 2015.4) dat onderzoek naar 
behandeleffecten uiteenlopende resultaten laat zien, afhankelijk van leeftijd 
en geslacht. Volgens Aakster (tig 2015.2) moeten we het in feite zo zien dat 
de behandelaar en de patiënt tezamen het behandelresultaat produceren. De 
behandelaar bestuurt daartoe – in interactieve zin – het gehele behandelpro-
ces. De one-size-fits-all-mythe is wat behandeling en onderzoek betreft dan 
ook onwerkbaar, concludeert Plotnikoff (tig 2015.2).

ZORGCONTEXT
Het is van belang binnen welke zorgcontext wetenschappelijk onderzoek 
plaatsvindt, bijvoorbeeld in een regulier ziekenhuis of in een zelfstandige 
complementair geneeskundige praktijk. Het is hierbij onduidelijk wat pre-
cies onder complementaire zorg dient te worden verstaan; Weidenhammer 
c.s (in tig 2015.3) pleiten voor een duidelijke internationale afstemming 
op dit punt. Coulter c.s. (in tig 2015.2) vullen aan dat ook professionals 
op dit terrein onderling sterk kunnen verschillen qua werkwijze. Wat is 
in dit kader dan het ‘best beschikbare bewijs’ vraagt Bode (2014) zich af. 
Naar zijn mening moet, vanuit een ayurvedisch denkkader, tevens rekening 
worden gehouden met de effecten van zorg en aandacht, het verminderen 
van angst en ongerustheid door diagnose en behandeling, en de kracht van 
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menselijke verbeelding. Wie alleen maar let op de farmacologische effecten, 
mist de overige schakels, stelt ook Rutten (2013). Het ontstaan van een 
minder bureaucratische en meer patiëntvriendelijke zorg kan echter reke-
nen op duidelijke weerstanden vanuit het bestaande systeem, zo maakt De 
Blok duidelijk in de beschrijving van zijn buurtzorg-concept (in tig 2015.3). 
Desondanks kwamen inmiddels vormen van samenwerking of substitutie 
tot stand tussen reguliere en complementaire zorg, zo schrijven Van Wijk 
en Aakster in tig 2015.4. Zij noemen daarbij de volgende concrete voor-
beelden: de vervanging van minder werkzame reguliere preparaten door 
alternatieve, aanvulling of vervanging van reguliere preventieve interven-
tietechnieken, meer bewustzijn van de in theorie te verwachten schadelijke 
interferenties van gelijktijdig gebruik, het vergroten van de eigen regievoe-
ring en gestructureerde methoden. Het volgt logisch uit het voorgaande dat 
onderzoek naar de effecten van (complementaire) interventies vereist dat 
vooral designs worden toegepast waarin rekening wordt gehouden met de 
invloed van contextfactoren.

2. THEORIE EN VRAAGSTELLING

STATE OF THE ART
Het is noodzakelijk dat nieuw onderzoek een bevestiging oplevert van be-
staande inzichten dan wel deze weet te weerleggen c.q. het bestaande ken-
nissysteem uitbreidt. Dit houdt in dat de onderzoeker goed op de hoogte 
is van bestaande theorieën en opvattingen op het betreffende gebied, en 
dat deze het vertrekpunt vormen voor de onderzoeksvraag. Dit is mede 
mogelijk dankzij het bestaan van databanken waarin de belangrijkste pu-
blicaties op het betreffende onderzoeksgebied zijn opgenomen. Van Wijk 
(2012) vroeg zich indertijd af of de bestaande databanken voor het doen 
van onderzoek inzake cam wel voldoende bruikbaar waren. Hij noemt 
daarbij PubMed (Medline), Embase en Biosis en merkt op dat sommige 
hiervan beperkt zijn op het gebied van cam. Een meer cam georiënteerde 
database is het Cochrane Central Register of Controlled Trials. Aangezien 
ook de laatste geen volledig overzicht van cam-publicaties biedt, is mede 
door Van Wijks inzet cam-Quest ontwikkeld, een initiatief van de Car-
stens Stiftung. Het omvangrijke cam- literatuursysteem lidos en het grote 
aantal tijdschriften van de Carstens Stiftung vormen hiervan de basis. De 
hoofdstructuur bestaat uit therapiesystemen, ziekten en orgaansystemen, 
en onderzoekstrategie, met 47 subcategorieën. Twee verschillende soorten 
zoekmodules zijn aanwezig. De eerste is de cam-Quest Expert Search, de 
tweede is de cam-Quest Quick Search. In 2012 omvatte cam-Quest 16.000 
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onderzoeken; het systeem wordt regelmatig bijgewerkt. Verder is als data-
base te noemen AMED, de Allied and Complementary Medicine Database; 
deze database is eveneens gespecaliseerd in publicaties op het terrein van 
complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Het Cambrella-project
Ook kwam op Europees niveau het zogenoemde Cambrella-project tot 
stand (Kortekaas 2013). Daarin wordt de dringende behoefte van het cam-
veld erkend aan een goede kennisinfrastructuur om cam-informatie (verder) 
te ontwikkelen. Kernonderwerpen zijn hier: effectiviteit van cam, veiligheid 
daarvan, preventie, inventariseren van behoeftes van gebruikers en leveran-
ciers, identificeren van veelbelovende therapievormen en indicaties van cam 
voor de Europese gezondheidszorg. Cambrella beveelt aan cam-onderzoek 
in de praktijk van alledag uit te voeren en onderzoeksmethoden toe te pas-
sen die kunnen aansluiten bij een pragmatische manier van onderzoek. 

Nederlands praktijkonderzoek
In Nederland werd door Aakster reeds in de jaren negentig van de vorige 
eeuw geëxperimenteerd met een reeks van vijf opeenvolgende praktijkon-
derzoeken inzake cam. In een tweetal artikelen in het tig (2013.4 en 2014.1) 
werd daarvan een samenvattend verslag gegeven, in zowel theoretische als 
methodologische zin. Zijn eindconclusie luidt dat voor het onderzoek van 
de effectiviteit van complementair geneeskundige interventies het (statisti-
sche) design van de multivariate analyse zeer aan te bevelen zou zijn. In een 
dergelijk design zou immers niet alleen de behandeling als zodanig kun-
nen worden geëvalueerd, maar ook de invloed van contribuerende omstan-
digheden als therapietrouw, bijkomende stress, sociale steun, tussentijdse 
aanpassingen in de therapie, helende omgeving enzovoorts. Het totaaleffect 
evenals de bijdrage van afzonderlijke factoren kan dan tot uitdrukking ko-
men in de maat ‘R’ die (in kwadraatvorm) staat voor de totaal ‘verklaarde 
variantie’ (zeg maar ‘oorzakelijkheid’). Zou men deze R berekenen op ie-
der opeenvolgend meetmoment of consult, dan kan men prachtig zien (dus 
ook visualiseren) hoe het behandelresultaat geleidelijk tot stand komt. Deze 
methode zal echter nog verder moeten worden uitgewerkt en in de praktijk 
beproefd, een proces dat inmiddels elders in gang is gezet.

Fundamenteel onderzoek (Van Wijk c.s.)
Tegelijkertijd lijkt door het (fundamentele) onderzoek van Van Wijk en zijn 
(internationale) onderzoeksgroep de oplossing van het raadsel van de zelf-
genezing c.q zelfregulatie naderbij te komen. Een grote rol blijkt daarbij 
te worden gespeeld door biofotonen (laserachtige lichtflitsen) die op ba-
sisniveau fungeren als boodschapper voor de regulatie van honderden, zo 
niet duizenden gelijktijdige biochemische en elektromagnetische processen 
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die het basisevenwicht van het organisme in stand houden en waar nodig 
repareren (zie hoofdstuk 3). Zie echter ook Westerman (2013) die opmerkt 
dat dit onderzoek zich nog steeds bevindt in de randgebieden van de weten-
schap, omdat zich binnen het reguliere paradigma niets onder het molecu-
laire niveau bevindt en ook omdat de intensiteit van biologisch elektromag-
netisme zo gering is. De reguliere literatuur is op dit punt gebiasd, stellen 
Gallo c.s. (tig 2015.4). Dat komt volgens Rutten (2013) omdat de meeste 
medische kennis berust op expertkennis en consensus (zie ook Hickey en 
Roberts in Aakster 2013.2).

Tot slot van deze korte paragraaf kan nog worden gemeld dat door Aak-
ster, Van Wijk en Noorden is getracht alle complementair geneeskundige 
methoden en technieken (zoals genoemd in Van Dijk 2003) onder te bren-
gen in een eenduidig classificatiesysteem, opdat de vindbaarheid en verge-
lijkbaarheid van resultaten beter tot hun recht zullen komen (zie de bijlage 
inzake het ancar-classificatiesysteem).  

ONDERZOEKSHYPOTHESEN
In de neopositivistische onderzoeksfilosofie begint men met het stellen van 
een duidelijke hypothese, of beter gezegd een nulhypothese. De laatste be-
rust op de gedachte dat een rechtstreeks bewijs leveren niet mogelijk is, en 
dat men slechts tot een bewijs kan komen door alle alternatieve verklarin-
gen uit te sluiten. Wat betreft de toetsing in de integrale of complementaire 
geneeskunde zouden we dus uit moeten gaan van de veronderstelling dat 
een bepaalde interventie bij een bepaalde patiënt niet werkt. Als we de deze 
nulhypothese kunnen verwerpen (falsificeren heet dat dan) op basis van een 
positieve uitkomst van de behandeling, zouden we gerechtigd zijn aan te 
nemen dat de methode wel werkt met inachtneming van een bepaalde kans, 
dus bijvoorbeeld een kans groter dan 95%. In principe zouden hierbij alle 
overige verstorende invloeden constant dienen te worden gehouden. Voorts 
zou ten minste één replicatiestudie noodzakelijk zijn, dus herhaling van het 
onderzoek onder andere omstandigheden. 

In de complementaire/alternatieve geneeskunde werkt dit toch iets an-
ders, omdat het hier niet gaat om de verwerping van een simpele hypothese 
inzake het wel of niet werkzaam zijn van een specifieke behandelmethode, 
maar meer om een procesmatige totaalbenadering waarbij het resultaat ge-
leidelijk ontstaat uit de interactie tussen arts of therapeut en patiënt. Het 
lijkt logischer om in dat geval direct te kijken naar het verloop van dit pro-
ces en zijn uitkomsten, dan een strikt experimentele bewijsvoering aan te 
houden. Hier is eerder de (groeiende) zekerheid van belang bij behandelaar 
en patiënt dat ze op het goede spoor zitten. Dit goede spoor verloopt voor 
iedere patiënt weer anders, gegeven het feit van een geïndividualiseerd (be-
handel)complex van methoden, technieken en omstandigheden. 
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BEGRIPSDEFINITIES
Vanuit een theoretisch perspectief is het noodzakelijk om gehanteerde be-
grippen nauwkeurig te definiëren: wat is een vastenkuur, wat is therapie-
trouw, wat is gezondheidswinst? Deze begrippen moeten vervolgens ope-
rationeel worden gedefinieerd: hoe gaan we bijvoorbeeld ‘therapietrouw’ 
meten of schatten, en bij welke score op ‘therapie-ontrouw’ zal de patiënt 
uit het onderzoek worden verwijderd (niet-beoordeelbaar)? Deze proble-
matiek geldt des te sterker als het gaat om – in oorsprong – niet-westerse 
geneeswijzen. Een interessant voorbeeld is hier dat van Anand Dhruva c.s. 
(2014) die een vergelijkend onderzoek uitvoerden naar westerse oncologi-
sche begrippen en ayurvedische. Hun conclusie luidt dat de gehanteerde 
begrippen weliswaar verschillend zijn, maar dat deze verwijzen naar on-
derliggende gemeenschappelijke factoren als de rol van een ontregelde stof-
wisseling, de degeneratie van lichaamsweefsels en gestoord metabolisme, 
verzwakte immuniteit en de geneigdheid (propensity) tot het ontstaan van 
kanker. Het meest opmerkelijk is hier dat deze overeenstemming en weder-
zijds begrip resulteerden uit een oprechte interesse in elkaars taalverschillen. 
Een ander voorbeeld van gebiasd taalgebruik levert de term ‘drug’ of ‘kruid’ 
als bedoeld wordt ‘plantaardige geneesmiddelen’ (tig 2015.4), want zijn 
de eerdergenoemde dan geen geneesmiddelen? Eenzelfde problematiek doet 
zich voor in de antroposofische geneeskunde waar sprake is van astraalli-
chaam of de strijd tussen boven- en onderpool. Er worden in de literatuur 
twee voorstellen aangereikt om deze problematiek te verbeteren, zoals het 
internationaal definiëren van onderzoeksmethoden en vraagstellingen (Wei-
denhammer c.s.) en het doen beschrijven van het werkingsmechanisme van 
(bijvoorbeeld) de acupunctuur in westerse biologische concepten (Van Wijk 
tig 2015.1). Ook zou van een begripsverheldering sprake zijn wanneer be-
grippen vanuit voedende vakgebieden als biologie, sociologie en voeding 
meer naar de medische behandelsetting zouden worden vertaald. 

VERKLARINGSMODELLEN
Gaandeweg zien we meer diversiteit ontstaan binnen het denken en hande-
len ten aanzien van ziekte en gezondheid. Een belangrijk concept is daarbij 
dat van complexiteit. Dit wordt op drie gebieden steeds meer zichtbaar: dat 
van het geheel van factoren die bijdragen aan het ontstaan van ziekte; van 
de samenstellende en volgordelijke onderdelen van een succesvolle interven-
tie; en van de complexe wijze waarop het lichaam op microniveau reageert 
op stress en waarop het herstelprocessen organiseert.

Een voorbeeld van de complexe ontstaanswijze geven Hoenders c.s. 
waar zij wijzen op de rol van voeding, beweging, ontspanning, stressre-
ductie en relaxatie, (on)natuurlijke omgeving, zingeving en spiritualiteit en 
creatieve (non)expressie. Centraal staat hier hun vraag: wat heeft het ziek-
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teproces in beweging gezet (trailers) en welke factoren hebben daarbij een 
intermediaire rol gespeeld? 

Behandelniveau
Wat betreft het behandelniveau zien we belangrijke wetenschappelijke ver-
schuivingen in de richting van de systeembiologie, een verbijzondering van 
de boven kort besproken Algemene Systeem Theorie (gst) zoals die sinds 
het midden van de 20e eeuw internationaal tot ontwikkeling kwam. Hier 
staat dus het complexe functioneren van de individuele persoon centraal, in 
nauwe wisselwerking met diens fysieke en sociale omgeving. Een nieuwe tak 
daarvan lijkt de Prognostic Factor Research te zijn (Rutten 2013), waarbij 
de gerichtheid van de onderzoeker wordt verlegd naar de toekomst, en wel 
in die zin dat in plaats van het verklaren van iets wat in het verleden is ge-
beurd (oorzaak), het voorspellen van het toekomstige resultaat (gevolg) van 
de eigen actie (lees interventie) voorop komt te staan. Het laatste is immers 
de vraag waarvoor iedere behandelaar bij een nieuwe patiënt staat. Dan 
gaat het vooral om voorspelkunde op basis van inzicht in het (complexe) 
probleem van de patiënt, de mogelijk effectieve behandelwijzen daarbij in 
aanmerking nemend. Aan vorderingen in de genetica en de beschikbaarheid 
van relevante biomarkers lijkt daarbij een groeiende rol te moeten worden 
toegekend. Maar ook aan een meer procesmatige benadering van medische 
interventies komt een groeiende betekenis toe. 

Micro-omgevingen
Het doel moet daarom zijn om steeds beter inzicht te ontwikkelen in de 
factoren en mechanismen die het gezonde functioneren bepalen c.q. kunnen 
bevorderen. Er ligt hier ook een duidelijke relatie naar de informatieweten-
schap (Van Wijk 2015.4). Kienle c.s. (tig 2013.4) wijzen in dit verband op 
het groeiende besef van het belang van de micro-omgeving waarin cellen 
leven; met name de rol van de extracellulaire matrix en de intercellulaire 
communicatie. De organisatie rond de kankercel is in deze opzichten bij-
voorbeeld duidelijk gestoord. En Lambo en Bland (tig 2013.3) wijzen ten 
aanzien van cardiovasculaire ziekte op het verschuiven van de focus naar een 
systeembiologische benadering, met name de regulatie van immuun- en ont-
stekingsremmers. Men spreekt in dit verband dan ook liever van het cardio-
metabolisch syndroom, waartoe meerdere tot nu geïsoleerd benaderde aan-
doeningen behoren. Het belang van de omgeving krijgt in dit complex ook 
steeds meer aandacht, evenals de evolutionaire ontwikkeling van de mens. 

Ook wijzen we hier nog op de bevinding dat een plantaardig complex 
preparaat met de werkzame stoffen van mirre, kamille en koffiehoutskool 
net zo werkzaam bleek te zijn als het standaard medicament, maar veel 
beter te verdragen door de patiënt (tig 2015.4). Wat betreft de complexiteit 
van de processen op cel- en regulatieniveau wijzen Van Wijk en Van Wijk 
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(2016) op de betekenis van elektromagnetische velden die in hun volledige 
frequentiebereik invloed kunnen uitoefenen op het biologisch functioneren. 
Bio-elektromagnetische verschijnselen staan aan de basis van de organisatie 
van een levend systeem; biofotonen vormen daarop een optisch venster. 

3. AANDOENING EN BEHANDELING

OPERATIONELE DEFINIËRING VAN DE AANDOENING
Een belangrijke zaak bij het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek 
is natuurlijk om duidelijk te omschrijven welke behandeling men precies 
gaat onderzoeken. Bij een individualiserende behandeling lijkt dat onbe-
gonnen werk, maar doorgaans is het wel mogelijk af te spreken welke be-
handelwijzen of varianten daarvan níet zullen worden aangewend. Binnen 
dat kader zal het de behandelaar dan vrij staan om iedere combinatie toe 
te passen. Gaande de behandeling kan het soms gewenst blijken om in de 
samenstelling van het behandelpakket nog wijzigingen aan te brengen. Dit 
dient dan nauwgezet in de verslaglegging te worden opgenomen. Onnodig 
te zeggen dat de behandeling vrijwel altijd multifactorieel oftewel complex 
van aard zal zijn. Men kan eventueel beslissen om niet het gehele behandel-
pakket te evalueren, maar slechts bepaalde onderdelen daarvan (Meaghan 
Coyle c.s., tig 2015.3).

De samenstelling van het behandelpakket is doorgaans niet alleen af-
hankelijk van de klachten en ziekteverschijnselen, maar ook van de persoon 
van de patiënt (Rutten 2013.3), die bijvoorbeeld allergisch kan zijn voor 
bepaalde stoffen. Het verrichten van betrouwbaar diagnostisch onderzoek 
is binnen dit geheel erg belangrijk, bijvoorbeeld het gebruik van standaard 
tests en regelmatig geijkte meetinstrumenten. Soms is validatie mogelijk 
door microscopisch onderzoek van de patholoog-anatoom. Soms ook is een 
vergelijkend onderzoek mogelijk voor twee onafhankelijk van elkaar gestel-
de diagnoses bij dezelfde persoon, maar in een onderzoek van Kurande c.s. 
(tig 2013.4) inzake een ayurvedische diagnosestelling bleek er geen signifi-
cante overeenkomst te zijn tussen de beoordelaars. Interessant zou voorts 
kunnen zijn om te onderzoeken of binnen de gestelde algemene diagnose 
wellicht subgroepen te onderscheiden zijn, die een variabele behandeling 
zouden rechtvaardigen. 

Al met al lijkt dit niet heel duidelijk ten aanzien van de operationalise-
ring van diagnose en behandeling, maar daaraan valt te ontkomen door de 
kernproblematiek van de patiënt individueel en procesmatig tot het einde 
toe te volgen om vast te stellen of in dit (individuele) patroon gaandeweg 
belangrijke verbeteringen zichtbaar worden.
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BEHANDELPROTOCOL 
In een behandelprotocol staat precies omschreven welke behandeling aan 
de deelnemende patiënten zal worden gegeven en met welk doel. Ook wordt 
aangegeven hoe lang de behandeling zal worden voortgezet en op welke 
termijn(en) deze (samen met de patiënt) zal worden geëvalueerd. Aangezien 
de behandeling doorgaans vaker dan een dag wordt gegeven, is het van be-
lang goed op datum te registreren. Het behandelproces moet hierbij worden 
opgevat als een continu interactieproces tussen behandelaar en patiënt; in 
deze interactie gebeurt veel meer dan de strikt medische handelingen: er 
wordt invulling gegeven aan een vertrouwensrelatie, er wordt informatie 
uitgewisseld, het thuisfront stimuleert wel of niet, de leef- en voedingswijze 
van de patiënt heeft zich inmiddels wellicht aangepast, enzovoorts. Daarom 
onderscheidt men primaire en secundaire factoren in de behandeling. De 
primaire factoren hebben betrekking op de medische interventie in strikte 
zin. De secundaire (of contribuerende) factoren betreffen alle overige in-
vloeden op het behandelproces, zoals hierboven genoemd. Het is voor een 
goede beoordeling van de waarde van de behandeling noodzakelijk dat de 
invloeden van primaire en secundaire factoren apart van elkaar kunnen 
worden vastgesteld. Bovendien staat in het behandelprotocol hoe de voort-
gang van het behandelproces en de evaluatie ervan precies zullen plaatsvin-
den (meetinstrumenten, meetmomenten, registratie). 

Het is verder van belang dat de behandelaar voldoende bekwaam en er-
varen is om de behandeling uit te voeren, en de behandeling moet voldoen-
de lang (maar dus ook niet te lang) worden gegeven om resultaat te kunnen 
verwachten. Uiteraard moet de te behandelen groep representatief zijn voor 
de populatie waarnaar men wil generaliseren; dus moet voorzichtig worden 
omgesprongen met in- en uitsluitingscriteria; strenge criteria kunnen goed 
zijn voor de interne validiteit of geldigheid (waarde voor de onderzochte 
groep), maar tasten daardoor veelal de externe validiteit aan (gebrekkige 
generaliseerbaarheid (tig 2015.1).

Complexe behandelingen
In het complementaire veld is de doelstelling doorgaans complexer dan 
in een reguliere rct. In het laatste geval gaat het om de toetsing van een 
strikt medische interventie en wil men zoveel mogelijk verstorende invloe-
den op voorhand uitsluiten (bijvoorbeeld de mogelijke rol van suggestie). 
Anderzijds is een complementair geneeskundige interventie primair gericht 
op herstel van gezondheid en welbevinden. De medische interventie is dan 
onderdeel van een groter geheel (voedingswijze, ontspanningstechnieken, 
bewustwording enz.), opdat de gezondheid (en zo mogelijk tevens het wel-
bevinden) van de patiënt zich duurzaam herstelt. Verschil van mening over 
het toe te passen onderzoeksdesign is vaak terug te voeren tot deze essenti-
ele verschillen in werkwijze (Aakster 2013b). Het vinden van de optimale 
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therapeutische aanpak vraagt veelal de nodige tijd. Hickey en Roberts (in 
Aakster 2013a) pleiten in dit verband voor terugkeer van wetenschappelij-
ke onafhankelijkheid en creativiteit in onderzoek. Zij menen dat het belang 
van de patiënt weer voorop moet komen te staan in plaats van het mid-
del. Wyatt c.s. (tig 2015.4) lieten de patiënten zelf hun therapie uitvoeren 
(acupressuur), uiteraard na daarin uitvoerig geïnstrueerd te zijn. Aakster 
(2013b) pleit ervoor behandelen in dit verband te zien als een geschakelde 
reeks interventies; na iedere op zich staande interventie evalueert de behan-
delaar (samen met de patiënt) de voortgang en beslist op dat moment hoe 
de behandeling zal worden voortgezet.

OVERIGE ASPECTEN
Uit het voorgaande volgt dat nodig zijn: een goede onderzoeksopzet, goede 
onderzoekers en een goede rapportage. De overtuiging lijkt hier te groeien 
dat de prognose belangrijker is dan de diagnose (Rutten 2013). Iedere vari-
abele die een relatie heeft met de prognose van de aandoening of therapie is 
een prognostische factor, bijvoorbeeld omstandigheden of persoonskenmer-
ken. Voorts zijn voor de correcte uitvoering van een onderzoek van belang: 
veiligheid, uitval van een of meer patiënten, en hun eventuele vervanging.

Therapietrouw is ook erg belangrijk. Wyatt c.s. (tig 2015.4) onderschei-
den vijf componenten aan therapietrouw: de dosis, de training, de zelfbe-
handeling, het interventiebegrip, en de inpassing van de behandeling in de 
levensstijl. De dosis vormt echter de centrale component van de studie.

4. ONDERZOEKSLOCATIE EN FACILITEITEN

De locatie van het onderzoek is in die zin van belang dat van enige context-
gevoeligheid voor de onderzoeksomgeving sprake kan zijn. Hier denken we 
bijvoorbeeld aan een gespecialiseerde kliniek versus de behandelsetting van 
een specifieke complementair geneeskundige praktijk. Een andere proble-
matiek dient zich aan als het onderzoek een multicenter opzet kent. Door-
gaans neemt men aan dat in deze centra de behandeling dezelfde zal zijn, 
maar het bewijs daarvoor wordt er vaak niet expliciet bijgeleverd. Zeker is 
dan in elk geval dat de behandel-contexten verschillend zijn.

Verder is ook een goede tijdsplanning en tijdsbewaking van belang, ze-
ker als bijvoorbeeld de complementair geneeskundige behandelaar voor de 
te behandelen patiënten afhankelijk zou zijn van voldoende (tijdige) ver-
wijzingen vanuit het reguliere circuit. Los daarvan is echter een strenge be-
waking als zodanig van de voortgang van het onderzoek en rapportage 
noodzakelijk. Ten slotte komt het aan op begroting en financiering; er moet 
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ook financiering mogelijk zijn voor onderzoek dat nog in een ontwikke-
lingsfase verkeert. De concrete problemen op dit punt moeten niet worden 
onderschat, maar deze laten wij hier verder even rusten. 

5. DESIGNS VAN ONDERZOEK

ZonMw (2015) verwijst naar het Centre of Evidence-based Medicine dat 
een hiërarchie aanbrengt in de bewijskracht van onderzoekdesigns. Hierin 
wordt een rct het hoogst aangeslagen en worden andere designs van gerin-
gere waarde geacht. Niet-gerandomiseerde studies zouden vaak andere re-
sultaten opleveren, meldt het rapport, maar de vraag blijft of dit slecht zou 
zijn. In hetzelfde rapport wordt verwezen naar een indeling van Langendam 
e. a. van 2013 waarbij de bekende onderzoekdesigns worden ingedeeld in 
vier categorieën:

1. experimenteel onderzoek zoals het rct; 
2. quasi-experimenteel onderzoek zoals voor- en na-studies zonder verge-

lijkingsgroep;
3. observationeel vergelijkend onderzoek zoals een cohortstudie; 
4. niet-vergelijkend observationeel onderzoek.

 
Daaraan wordt in zekere zin een vijfde type design toegevoegd, het cohort 
multiple randomized controlled trial-design dat patiëntvriendelijker zou 
zijn. Kortekaas (2013) wijst in dit verband op de complicerende omstandig-
heid dat patiënten steeds vaker aan meerdere aandoeningen tegelijk lijden, 
waarbij sprake is van polyfarmacie, hetgeen de opzet van een rct zou be-
moeilijken. Bode (2014) noemt als andere bewijsvormen dan een rct: casu-
istiek, systematische observaties en niet-gecontroleerde trials. Deze zouden 
voor een toets van ayurvedische interventies vaak eerder of in elk geval 
tevens in aanmerking komen.

 
We bespreken nu de meest gangbare of in aanmerking komende designs 
voor het onderzoek naar (de effectiviteit van) complementair geneeskundige 
interventies.

HET RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 
Dit kenmerkt zich door: twee groepen patiënten die willekeurig (randomi-
zed) getrokken zijn uit een populatie van patiënten, waarvan de ene groep 
de te onderzoeken therapie ondergaat en de andere groep ter controle dient. 
Patiënten en behandelaars zijn er niet van op de hoogte wie tot welke groep 
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behoort (het dubbelblind aspect). Bij dit design wordt de grootse zorg be-
steed aan de interne validiteit, maar de externe validiteit lijdt daaronder. Zo 
kunnen de in- en uitsluitingscriteria tot gevolg hebben dat de deelnemers 
aan het onderzoek een beperkte selectie zijn van de populatie waarop het 
onderzoek betrekking heeft; in deze zin is dan geen sprake van randomi-
satie. maar van preselectie. Rutten c.s. (2013) stellen dat hierdoor gemid-
deld zo’n 60% van de patiënten met een bepaalde aandoening uitgesloten 
wordt van deelname aan een rct. Ook is het een beperking dat dit design in 
principe slechts uitspraken toelaat op groepsniveau, terwijl de behandelaar 
primair geïnteresseerd is in te verwachten resultaten op individueel patiënt-
niveau. Kienle c.s. (2014) wijzen erop dat een rct moeilijk te implemente-
ren is in niet-farmacologische behandelingen, counseling en whole systems 
behandelingen. Anderen (Sforzo GA 2014.1) verwijzen naar een verbeterd 
rct inzake gezondheidscoaching waarbij vier willekeurig ingedeelde groe-
pen worden onderscheiden die verschillen naar de duur van de coaching. 
Daardoor ontstaat een 4 (groepen) x 5 (tijdstippen) onderzoekdesign. Bode 
(2014) merkt op dat in de ayurveda het welzijn van de individuele patiënt 
centraal staat; de subjectieve factor die het rct juist tracht uit te schakelen, 
is hier van groot belang. ZonMw (2015) stelt dan ook voor bij een subsi-
dieaanvraag ruimte te laten voor een keuze voor het meest geschikte design; 
daarbij maakt de aanvrager een duidelijke afweging tussen de interne vali-
diteit en de (externe) generaliseerbaarheid van de te verwachten resultaten. 
Kienle c.s. (2014) willen meer oog hebben voor het groeiende probleem van 
het rekruteren van patiënten voor gerandomiseerde studies; mogelijk zal het 
gebruik van een prospectieve opzet bij gematchte paren een verbetering zijn. 
Kusse c.s. (2014) lijken een voorkeur te hebben voor een serie van kleine 
trials in het onderzoek van de homeopathie. Hickey en Roberts (in Aakster 
2013) noemen de huidige operationalisering van het ebm-concept niet we-
tenschappelijk. Zij zien onder andere als bezwaren tegen het rct-design: de 
kostbaarheid ervan en de verwevenheid van dit design met de farmaceuti-
sche industrie. Door de hoge kosten is een rct vaak niet repliceerbaar; de 
uitkomsten ervan zijn desondanks vaak van weinig praktisch belang voor 
de patiënt; de ervaring van de arts komt niet aan bod en evenmin het hoe 
en waarom van een al dan niet bewezen behandeling. De behandelend arts 
wordt hierdoor min of meer in een keurslijf gedwongen. Een variant wordt 
besproken door Halpern c.s., waar zij de controlegroep samenstellen uit 
de wachtlijst. In het tig (2015.4) wordt binnen het kader van het rct een 
interessant design besproken met een onderverdeling in vier groepen van 
patiënten: acupunctuur plus beweging; sham-acupunctuur met beweging;  
conventionele acupunctuur; fysiotherapie.

Een interessant design is hier het cross-over design waarbij men in een 
tweede fase proefgroep en controlegroep van positie doet wisselen. Men 
moet als onderzoeker er dan echter wel zeker van kunnen zijn dat in de aan-
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vankelijke proefgroep een ‘fading out’-effect is opgetreden wat de invloed 
van de therapie betreft. 

Concluderend kunnen we stellen dat het rct weliswaar groot aanzien geniet 
in regulier medische kring en dat dit design voor bepaalde vraagstellingen 
welllicht onvermijdelijk zal zijn, maar dat er anderzijds zoveel theoretische 
en praktische bezwaren aan kleven, dat het de hoogste tijd is uit te gaan zien 
naar betere onderzoekdesigns. 

REVIEWS EN ANDERE LITERATUUROVERZICHTEN
In het algemeen baseert men zich bij reviews op rct-achtige designs, wat bij 
overige literatuuroverzichten in mindere mate het geval is; beide worden hier 
voor het gemak samengenomen. Michalsen (in tig 2014.3) wijst hier op de 
problemen van verzameling en selectie van materiaal, de definiëring van de 
onderzochte interventie en haar varianten, alsook de presentatie van de ge-
gevens en de daaraan te verbinden conclusies. Het door hem gepresenteerde 
literatuuroverzicht over 125 vasten-studies is wat dit betreft echter geen goed 
voorbeeld, met te weinig informatie. Herman c.s. (tig 2015.2) bespreken 
31 onderzoeken met 56 uitspraken over kosten en baten. Via zoeksystemen 
vonden zij aanvankelijk 13.000 publicaties; daaruit selecteerden zij in eerste 
aanleg 204 bruikbaar geachte. Dit aantal werd nog verder teruggebracht tot 
28 publicaties; uiteindelijk werden alleen studies met een rct-achtig design 
in het project opgenomen. Deze gang van zaken roept wel de nodige vragen 
op wat betreft niet bekende inhoudelijke selecties binnen het materiaal. In het 
algemeen gingen deze onderzoekers uit van het gebruik van complementaire 
therapieën als aanvulling op de reguliere basiszorg. Kienle c.s. (tig 2014.4) 
verwijzen naar een Health Assessment Report inzake de antroposofische ge-
neeskunde, waarin de 36 prospectieve studies en 49 retrospectieve studies 
waren opgenomen. Fabriek (in L08b) merkte ten aanzien van reviews inzake 
acupunctuur op dat deze als nadeel hebben vaak niet meer helemaal up to 
date te zijn. Dit zou kunnen wijzen op een belangrijk tekort van reviews, 
in die zin dat zij geen inzicht geven in de ontwikkeling van het betreffende 
vakgebied of van de betreffende behandelwijzen over de tijd gezien. Men mag 
gaandeweg toch wel een verbetering van behandelmethodiek verwachten.

   
Enkele concrete reviews
Een probleem van de review-studie is doorgaans ook dat de informatie 
over relevante publicaties over diverse databases is gespreid, en er dus vaak 
geen volledige dekking plaatsvindt. Voor zover het onderzoek betreft van 
complementaire geneeswijzen is gelukkig recentelijk een grote databank be-
schikbaar gekomen van de Carstens Stiftung, zoals in het voorgaande al 
besproken, CAM-Quest geheten. Tiagi (tig 2015.1) is mede daardoor in 
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staat 120 publicaties te bespreken inzake effectiviteit van yoga bij hyper-
tensie, waaronder 39 cohortstudies, 30 niet-gerandomiseerde gecontroleer-
de trials, 48 rct’s en drie uitgebreide case-reports. Uitsluitend de 48 rct’s 
werden verder bewerkt met een indeling naar zes typen van yoga-interven-
tie. Door dit laatste wordt de spoeling wel wat erg dun, waardoor er geen 
duidelijke conclusies mogelijk zijn. Dit mede in aanmerking nemend kan 
dan ook worden gesteld dat de interne heterogeniteit van een review-stu-
die doorgaans wel een probleem is. Boyde c.s. (tig 2013.4) verrichtten een 
literatuurstudie naar de mogelijke invloeden van muziektherapie op het 
verloop van het kankerproces. Op basis van de betreffende casuïstiek ver-
moeden de auteurs een positieve bijdrage van actieve muziekbeoefening aan 
het draagvermogen van de kankerpatiënt. Naar de mening van Kusse c.s. 
(tig 2014.4) tonen de recente systematische reviews de werkzaamheid aan 
van homeopathie bij diarree bij kinderen, postoperatieve ileus, hooikoorts, 
vertigo, allergische rhinitis, bovenste luchtweginfecties en reumatische 
aandoeningen. De auteurs reageren hiermee op een tegenanalyse waarin 
gesteld wordt dat de homeopathie een placebobehandeling zou zijn. Deze 
tegenanalyse was echter gebaseerd op slechts twee niet-gespecificeerde se-
lecties van acht respectievelijk zes publicaties uit 110 onderzoeksverslagen.

Meaghan Coyle c.s. (tig 2015.3) selecteerden eerst 456 artikelen, na 
correctie voor dubbeltellingen bleven er 268 studies over. Hiervan wer-
den er 138 verwijderd op basis van titels en samenvattingen. Tot slot 
werden nog 24 publicaties verwijderd na kritische lezing van de volledi-
ge tekst. Uiteindelijk bleven er zes artikelen over voor de finale analyse.  
Kortom: slechts 2% van alle publicaties werd geanalyseerd. Het reste-
rende aantal van zes publicaties was zo klein en heterogeen dat de on-
derzoekers daarover alleen nog casuïstische uitspraken durven te doen. 
Bedenk hierbij dat oorspronkelijk honderden onderzoekers doende zijn 
geweest om naar beste vermogen enig licht te werpen op het mogelij-
ke nut van acupunctuur bij psoriasis. Daarmee zijn ongetwijfeld vele 
miljoenen dollars gepaard gegaan. De vraag is dan ook in hoeverre aan-
gebrachte selecties nog tot een bruikbaar geheel van publicaties leidt.  
Een bijkomend probleem is dat het selectiebeleid van tijdschriftredacties 
waarschijnlijk ook nog leidt tot een reductie van relevante onderzoekver-
slagen. Pithili c.s. (tig 2015.1) geven een goed overzicht van de literatuur 
inzake de Mora- en bioresonantietherapie met betrekking tot rookontwen-
ning. Vervolgens verrichtten zij een eigen onderzoek met een proef- en con-
trolegroep. Zij gaven slechts eenmalig een bioresonantiebehandeling, maar 
maakten wel gebruik van vragenlijsten op opeenvolgende tijdstippen. Dij-
kers c.s. (2014) melden dat een Engelse review over 46 studies duidelijke 
aanwijzingen geeft voor effectiviteit van manipulatie bij acute, subacute en 
chronische lagerugpijn, migraine en cerficogene duizeligheid, acute en suba-
cute pijn en acute whiplash. 
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Conclusie
De meeste van de hier geraadpleegde reviews overtuigen niet door hun op-
zet of uitvoering. Een mogelijke verbetering zou zijn om niet louter de stu-
dies met een rct-achtig design te bespreken, maar om alle gevonden studies 
in te delen naar type design en om vervolgens per type de uitkomsten on-
bevooroordeeld te evalueren. Er zou dan niet zozeer van bewijzen moeten 
worden gesproken, maar van tendenties.

CASUÏSTIEK 
In het algemeen moet worden gesteld dat aan een casus-beschrijving wei-
nig bewijs kan worden ontleend inzake werkzaamheid, behalve bij zeer 
complexe problemen. Bovendien moet er sprake zijn van een systemati-
sche en volledige opzet van de verslaglegging. De care-richtlijn (tig 2013) 
voorziet waarschijnlijk in deze behoefte; volgens deze richtlijn moeten in 
een case-report de volgende topics worden behandeld: titel, sleutelwoor-
den, samenvatting, inleiding, patiëntinformatie, klinische bevindingen, 
tijdslijn, diagnostische omschrijving, therapeutische interventie, follow-up 
en uitkomst, discussie, het patiëntenperspectief, en informed consent.  
Interessante case-reports zijn onder andere die van Van Gerven (2015.3) in-
zake systeembiologie in de psychiatrie, evenals die van Evans c.s. inzake een 
14-jarig meisje lijdende aan ibs, waar eerdere reguliere behandelingen niet 
echt geholpen hadden. In haar geval werd een specifieke yogabehandeling 
(Lyengar) ontworpen, waarbij ‘sequencing’ een belangrijke voorwaarde 
was. De ingezette (opeenvolgende) behandelwijzen (fasen!) waren daarvan 
een effectief voorbeeld. Patiënte ontwikkelde gaandeweg een meer functio-
neel gedrag, kon zich goed in de rolstoel voortbewegen, en sliep beter. Hier-
door kon zij de regie over haar eigen trainingsprogramma overnemen. Ook 
een goed voorbeeld van casuïstiek beschrijvingen is dat van Moonen (tig 
2014.1) inzake een patiënte met ms. Hierbij werd herhaaldelijk gekeken 
naar de gezondheidstoestand van patiënte bij een wisselende opeenvolging 
van homeopathische interventies en dienovereenkomstig uiteindelijk wel-
slagen van de behandeling. 

Het casereport blijkt dus een nuttige bron van inzicht te kunnen zijn, 
mits systematisch opgezet en gecontroleerd; Van Wijk (tig 2015.4) wijst 
er daarbij op dat dagelijks over de gehele wereld gezien miljoen patiënten 
door artsen worden behandeld, hetgeen evenzovele casuïstiek-gevallen op-
levert. Het is ook geen wonder dat Hickey en Roberts (in Aakster 2013a) in 
deze een pleidooi houden voor een herwaardering van de casuïstiek, zeker 
in aanmerking nemend dat de bewezen effecten van een rct soms slechts 
marginaal beter zijn dan de werking van placebo’s. Veiligheid is ook in de 
casuïstiek uiteraard een eerste vereiste.
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FUNDAMENTEEL ONDERZOEK 
Dit onderzoek betreft met name de mechanismen en processen die ten 
grondslag liggen aan therapeutische claims. Het Indiase onderzoeksteam 
van Khuda-Bukhsh (tig 2014.2) heeft de aandacht gevestigd op een mo-
gelijke homeopathische aanpak bij cervixkanker. Twee potenties van Lyco-
podium clavatum worden getest op hun vermogen om snel overleving van 
kankercellen te onderdrukken door apoptose te stimuleren. Beide potenties 
werden ook getest op de overleving van normale perifere bloedcellen en 
hadden daarop geen effect. Het effect op apoptose werd vastgesteld met 
metingen van DNA-fragmentatie en het tot expressie komen van specifieke 
eiwitten. Gecombineerd met andere bevindingen van de onderzoeksgroep 
wint de opvatting aan kracht dat ook homeopathie een bijdrage kan leveren 
aan de kankertherapie. Lucia Betti c.s. (tig 2014.2) vergeleken hoge ver-
dunningen van hasj met hoge verdunningen van gepotentieerd water, maar 
de bevindingen waren niet heel duidelijk: bij een lichte ‘ ziekte’ werd er wel 
een hoog significant effect op de pollengroei gevonden van gepotentieerd 
water, maar niet qua richting van het effect. Bij het gebruik van arseni-
cumpotenties werden in alle gevallen hoog significante stijgingen gevonden. 
Voortgezet onderzoek vindt plaats, maar wel lijkt het duidelijk dat hoge 
potenties effect kunnen hebben.  

Hormesis
Wiegant (2012) beschrijft het verschijnsel van de hormesis, het fenomeen 
dat lage doses van toxische stoffen een gunstige werking kunnen hebben. 
Onderzoek wijst uit dat zowel op celniveau als bij organismen die in een 
toestand van ‘uit evenwicht’ verkeren, het toedienen van bedoelde prikkels 
een gunstig effect heeft op het zelfherstellende vermogen. Het gaat hier om 
het toedienen van milde stress aan een verstoord systeem. Uit dit onderzoek 
kwam het belang naar voren van hersteleiwitten. Gezamenlijk met Van Wijk 
worden bijvoorbeeld de gegevens uit experimenteel en klinisch onderzoek 
van postconditioning hormesis vermeld. Plotnikoff (2014, L25) stelt dat de 
belangrijkste uitdaging ligt in de moderne laboratoriumtesten die trachten 
de genetische status, voedingsstatus en metabole toestand van een individu 
te definiëren. Deze nieuwe technologie vertaalt zich in een nieuw elan bij 
werkers in de gezondheidszorg die daarmee individuele behandelplannen 
maken met niet-medicamenteuze interventies. Een interessante rol in dit 
spel spelen de consumentenwebsites met persoonlijke genetische gegevens.

Homeopathie
Kusse c.s. (2014) wijzen erop dat ook op fundamenteel gebied wereldwijd 
veel onderzoek wordt gedaan; zij noemen enkele voorbeelden van natuur-
kundige technieken waarmee structurele veranderingen bij ultramoleculaire 
homeopathische preparaten zijn aangetoond. Zij stellen dat er steeds meer 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   106 22-11-16   10:11



107

ONDERZOEK EN METHODEN

4

ondersteuning komt vanuit andere wetenschappen als natuur- en scheikun-
de dat een homeopathische verdunning informatie bevat, ook boven het 
getal van Avogadro (zie hoofdstuk 10). Lee c.s. (tig 2013.4) gaan uit van 
een toestand van dormacy die gehandhaafd kan worden rond de kankercel, 
met name door de inzet van bepaalde oosterse kruiden als Scutelaria bai-
calensis en Aconitum koreanum. Bij tumor-dormacy wordt de tumor niet 
verwijderd, maar gestabiliseerd en in de rusttoestand gehouden. Dat vereist 
een patiëntspecifieke benadering. Hierbij is voortgezet onderzoek nodig als-
mede een zorgvuldige afstemming in een integrale setting.

Biologische resonantie
Westerman (2013) gaat in op het vele onderzoek dat gedaan is naar biolo-
gische resonantiesystemen. Het gaat daarbij gedeeltelijk om moleculaire en 
subatomaire trillingssystemen en gedeeltelijk om grotere samengestelde struc-
turen die de capaciteit hebben om te kunnen vibreren. Biologische systemen 
onderscheiden zich van anorganische materie door het bezit van veel grote-
re, complexe trillingssystemen. Door hun vibraties genereren moleculen een 
elektromagnetisch veld om zich heen. Dat veld breidt zich vanuit het centrum 
uit met de snelheid van het licht. Uiteindelijk komt dit organisatieprincipe 
neer op uitwisseling van energie tussen een centrale trillende structuur en de 
elementen in zijn elektromagnetische veld die meegaan in de vibratie.

In tig 2015.2 wordt verwezen naar geheugenproeven met muizen die 
met een plantaardig extract werden behandeld. Op het Duitse homeopa-
thiecongres (tig 2015.4) werd de stand van zaken weergegeven: ook in ex-
periment met celculturen, dieren en planten zijn intussen stabiel reprodu-
ceerbare effecten aangetoond, die een specifieke werking van hoge potenties 
laten zien. Uiteraard moet hier ook worden verwezen naar het fundamente-
le onderzoek van de groep Van Wijk (zie hoofdstuk 3).

OBSERVATIONEEL ONDERZOEK  
Hieronder worden mede begrepen vragenlijstonderzoeken, pilot studies en 
dossieronderzoek, omdat ze alle in wezen verkennende en/of inventarise-
rende vormen van onderzoek zijn, dit in tegenstelling tot de meer toetsende 
vormen van onderzoek. Waardevol zijn hier de kleinere studies die Van den 
Berg (2014) verrichtte met betrekking tot de effecten van acupunctuur bij di-
verse gezondheidsproblemen. Er werd bijvoorbeeld een kleine verkennende 
rct uitgevoerd met behulp van een vas-schaal en videothermografie. Haar 
conclusie luidde hier dat acupunctuur een aanvullende behandelingsmoge-
lijkheid biedt bij pijnpatiënten die niet goed reageren op een farmaceutisch 
behandelregime. Een andere studie van haar betreft een pilot in een algeme-
ne praktijk voor acupunctuur. In een observationele opzet werd met behulp 
van de HRQoL de kwaliteit van leven gevolgd bij patiënten met musculo- 
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skeletale aandoeningen. Het bleek dat de kwaliteit van leven in de loop van 
de behandeling duidelijk toenam. Hoenders c.s. (2015) melden dat er toe-
nemend bewijs is voor de effectiviteit van therapeutische leefstijlveranderin-
gen. Bij levensstijlgeneeskunde worden patiënten uitgenodigd om een meer 
actieve bijdrage aan hun herstel te leveren, dit kan helpen om de kosten van 
de zorg te verminderen. Het geeft ook een empowerment aan patiënten en 
leidt tot minder negatieve en meer positieve bijwerkingen. Een ander voor-
beeld is dat van Ebru Umay c.s. (tig 2014.3) onder een kleine zesduizend 
patiënten van het eigen ziekenhuis op basis van een evaluatieformulier dat 
bij opname was ingevuld. Na de nodige uitsluitingen bleven 2000 patiënten 
over waarvan de helft met en de andere helft zonder hypertensie. Hierop 
werd een statistische analyse uitgevoerd. Daarbij werden kleine verbete-
ringen gezien in de hypertensie die echter niet of nauwelijks klinisch van 
belang zijn. Men kan dit echter zien als een verkennende methodologische 
studie. Een andere pilot is die van Prithi c.s. (tig 2013.4) die yogasessies 
evalueert voor en na een operatie. Beide groepen patiënten rapporteerden 
verbeteringen in kwaliteit van leven, emotioneel welzijn en stress. Er wordt 
echter geen duidelijke verklaring gegeven voor het achterwege blijven van 
een verschil in ineffectiviteit tussen beide groepen.

Verder kan hier worden gewezen op een vragenlijstonderzoek van Van 
der Wal en Schuesler (2015) onder patiënten met snurkproblemen. Bij het 
herhaalonderzoek bleken verschillen op te treden bij patiënten met en zon-
der ‘device’. Bij een enquête onder een kleine 700 Morbus Crohn- en coli-
tispatiënten (tig 2015.4) werd een duidelijke verbetering gerapporteerd wat 
betreft aantal aanvallen, acute symptomen en kwaliteit van leven. Aangaan-
de het onderzoek naar voedingseffecten wordt in een andere studie gesteld 
dat dit onderzoek zich niet zo gemakkelijk in het keurslijf van een rct laat 
plaatsen, met name omdat de effecten van voeding kleiner zijn dan die van 
geneesmiddelen. Bovendien komen deze effecten pas na langere tijd tot 
stand. Daarnaast is voeding doorgaans complex van samenstelling. Van-
wege deze dilemma’s wordt een nieuwe richting in het voedingsonderzoek 
ontwikkeld, namelijk dat van geldige bio-indicatoren bij gezonde personen. 
Men kan dan beter nagaan wat de veranderingen in de gezondheid zijn bij 
bijvoorbeeld een bepaald voedingspatroon. Welke metabole processen han-
gen bijvoorbeeld samen met de eerste tekenen van verstoring van de gezond-
heid? Een andere nieuwe ontwikkeling is het onderzoek waarin de kracht 
van het organisme om de gezondheid te handhaven, wordt getest. Anders 
gezegd: hoe snel komt een lichaam weer in homeostase na een stressprikkel? 

Conclusie
Het lijkt erop dat de meeste van de hier vermelde onderzoeken inderdaad 
hebben bijgedragen aan hun doel, namelijk een beter inzicht in de betref-
fende problematiek en de mogelijkheden voor een definitiever onderzoek.
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SINGLE EN PRE-TEST/POST-TESTDESIGNS
Dit type onderzoek is het best te omschrijven als legitimeringsonderzoek, 
onderzoek dus dat rechtvaardigt of aannemelijk maakt dat een bepaal-
de behandeling wordt gegeven of dat in de toekomst toetsend onderzoek 
plaatsvindt. Dit is zowel mogelijk met een enkelvoudig onderzoek als met 
een zogenoemd pre-test/post-test design. Een voorbeeld van een enkelarmig 
onderzoek is dat van Mary Lou Galantine c.s. (tig 2014.3) naar de mo-
gelijke bestrijding met behulp van tai chi van bijwerkingen van de regu-
liere behandeling van borstkankerpatiënten. Er werden meerdere typen 
oefeningen beproefd, bij duidelijke insluitings- en uitsluitingscriteria en 
twaalf patiënten. Wolfgang Stetflitsch c.s. (tig 2015.3) verkenden het nut 
van etherische oliën bij werkstress met de hulp van een pre-test/post-test 
design. Hiertoe vulden 100 deelnemers zowel voorafgaande aan de behan-
deling als na afloop daarvan een vragenlijst in; van 55 deelnemers kwamen 
bruikbare vragenlijsten beschikbaar. De stresswaarde tussen het eerste en 
tweede tijdstip bleek significant te zijn gedaald. Een ander enkelvoudig re-
gulier onderzoek (tig 2015.4) naar door muziek ondersteunde therapie met 
ritmische bewegingsoefeningen op instrumenten vond plaats bij 30 pati-
enten met lichte tot middelmatige bewegingsbeperkingen na een beroerte. 
De 30 patiënten werden ingedeeld in vier groepen met oplopende moeilijk-
heidsgraden qua muziek en beweging. Onder andere bleek dat ritme en me-
lodieën verbonden met de beweging, het motorisch geheugen bevorderden 
en dat ook andere delen van het centraal zenuwstelsel werden geactiveerd. 
Zernn c.s. (tig 2013.3) maken melding van de toepassing van euritmiethe-
rapie bij een kleinere proefgroep van patiënten met hoge bloeddruk. Na een 
periode van tien weken bleek er geen duidelijk verschil tussen de bloeddruk-
metingen op de opeenvolgende tijdstippen, maar wel was er sprake van een 
dalende tendens qua bloeddruk. In de psychosociale sfeer was sprake van 
beter functioneren. De mogelijkheid van groepsdynamische factoren op de 
uitslag kan hier niet worden uitgesloten.

COHORTSTUDIES 
Dit is een interessant design waarbij groepen gezonde of zieke personen 
over langere termijn worden gevolgd qua gezondheidstoestand en ziekte-
herstel. Per definitie is dit een prospectief design (in het andere – retrospec-
tieve – geval zou sprake zijn van een dossieronderzoek, zie onze bespreking 
van het observationele design). Problemen zijn hierbij van administratieve 
aard (actueel adresbestand) alsook van methodologische aard wat betreft 
de invloed van verstorende omstandigheden. Van deze methode werden in 
de geraadpleegde literatuur dan ook slechts twee voorbeelden aangetroffen. 
De eerste betreft een rapportage in Kienle c.s. (2014) inzake de antroposofi-
sche behandelmethode. De betreffende patiënten leden al ten minste zes jaar 
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aan hun ziekte. Men zag aanmerkelijke en duurzame verbetering van ziekte-
verschijnselen en kwaliteit van leven. Het tweede voorbeeld is eigenlijk geen 
voorbeeld maar een bespreking van dit onderzoeksdesign.

STATISTISCHE REKENMODELLEN 
Hierbij staat doorgaans het opstellen van regressievergelijkingen of van 
rekenmodellen voorop; er kan van bestaand materiaal worden uitgegaan, 
maar er kan ook speciaal voor dit doel nieuw materiaal worden verzameld. 
In tig 2015.2 wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van de ontwikkeling 
van rekenmodellen ten aanzien van de gevolgen van voedingsmaatregelen 
voor gezondheid en milieu. Zo berekende men dat een halvering van de 
geconsumeerde hoeveelheid dierlijke levensmiddelen tot een afname van 
40% stikstofemissies zou kunnen leiden, een verlaging van het broeikasgas 
met 20-40%, en een betere benutting van 23% meer cultuurgrond voor de 
productie van gewassen van plantaardige grondstoffen. Een voorbeeld van 
het opstellen van (multipele) regressievergelijkingen is te vinden in Aak-
ster 2014 en 2015, de eerstgenoemde als theoretische grondslag voor de 
als tweede genoemde publicatie. Een meta-analyse met betrekking tot het 
ontstaan en voorkomen van dementie wordt besproken in tig 2015.4 op 
basis van een tweetal eerdere onderzoekingen bij 1400 respectievelijk 366 
proefpersonen van 70 respectievelijk 50 jaar en ouder. Op basis hiervan 
werden rekenmodellen opgesteld. De uitkomst doet vermoeden dat de voor 
hart- en vaatziekten typisch relevante risicofactoren (verhoogd cholesterol 
en arteriosclerose) sterk samenhangen met het risico op dementie, wat in 
het bijzonder voor dragers van de ApoE4 risicofactoren van belang is.

 

PRAKTIJKREGISTRATIES 
Mits systematisch opgezet kunnen onderzoeken op basis van de geregis-
treerde patiëntgegevens in een bepaalde praktijk prima dienen als basis 
voor wetenschappelijke evaluatie. Een van de voorwaarden zou kunnen zijn 
dat men gebruikmaakt van het gestandaardiseerde care-formulier voor de 
vastlegging van casuïstische informatie. De items daarvan zouden dan op 
operationele manier moeten worden vastgelegd. Hiervoor komen geleide-
lijk goede computerprogramma’s beschikbaar. Kienle c.s. (2014) melden 
op basis van praktijkgegevens dat de antroposofische behandeling gepaard 
gaat met een veel lager gebruik van antibiotica en antipyretica en dat voorts 
sprake is van een sneller herstel met minder bijwerkingen en een grotere 
patiënttevredenheid. Weidenhammer c.s. (tig 2015.3) bevelen dan ook aan 
dat aanbieders van complementaire geneeskunde hun eigen praktijkregis-
traties gebruiken om gegevens af te leiden die dit aanbod in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin onderbouwen. In hoofdstuk 5 over de natuurgeneeskunde 
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kan men lezen dat de natuurgeneeskundige inzichten zich ontwikkelen in 
een voortdurend samenspel tussen de bestaande kennis en inzichten ener-
zijds en de dagelijkse behandelpraktijk anderzijds. Veel van deze toepassers 
ervaren daarbij een sterk gevoel van zekerheid, waardoor wetenschappelijk 
onderzoek met toepassing van het rct in hun ogen nutteloos zou zijn. Bij 
de natuurgeneeskundige, zo stelt Reintjes (2014), ligt de nadruk op empirie, 
op de ervaring in de eigen praktijk en die van andere collega’s. Hij verwijst 
echter naar PubMed voor inzicht in de grote hoeveelheid onderzoekingen 
die op dit terrein reeds werden verricht.

COMBINATIES EN OVERIGE DESIGNS 
Veel van de hiervoor besproken designs laten zich heel goed combineren, en 
dat is ook de beste aanbeveling die wij kunnen doen. Kostenbaat-analyses 
bijvoorbeeld, zoals besproken in tig (2015.2), vormen binnen dit kader 
een wat aparte categorie, waarbij vooral de doelstelling (kosteninzicht) ver-
schilt van die van andere onderzoekers (evaluatie van gezondheidsbaat). 
Men maakt hierbij wisselend gebruik van hierboven besproken designs.

6. MEET- EN REGISTRATIEPROCEDURES

De eerste vraag is aan welke gegevens of variabelen men het succes van de 
behandeling wil aflezen. Hier kan gedacht worden aan aspecten van de ge-
zondheid, maar ook aan financiële indicatoren, bijvoorbeeld in de zin van 
gerealiseerde besparingen. Marja Verhoef van de Universiteit van Calgary 
heeft kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar uitkomstmaten die natuurge-
neeskundigen relevant vonden, daaruit ontstond de in-cam outcomes da-
tabase. Een ander initiatief vanuit het eerdergenoemde nccim is de promis 
databank, waarin gezondheidsindicatoren die weergeven hoe het met het 
welzijn en de veerkracht van de onderzochte persoon gaat, centraal verza-
meld zijn (zie paragraaf praktische informatie). In de publicatie van Dijkers 
c.s. (2014) stelde men bijvoorbeeld dat gebleken zou zijn dat bij ruim een 
miljoen rugpatiënten die met chiropraxie werden behandeld, de volgende 
besparingen werden bereikt: 23% minder gebruik van röntgenfoto’s, 31% 
minder rugoperaties, 40% minder ziekenhuisopnames, 37% minder mri’s 
en 28% minder kosten per rugpijnepisode. In zekere zin werden deze uit-
komsten bevestigd door Baars en Kooreman (tig 2015.2) in hun analyse 
van mogelijke besparingen bij huisartsen met en huisartsen zonder alter-
natieve praktijk op grond van gegevens van een verzekeraar. De grootste 
besparingen bleken op te treden bij farmaceutische en ziekenhuiszorg.
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GEZONDHEIDSWINST 
Wat betreft specifieke gezondheidsmaten werden door Aakster (2014) drie 
gewogen scores voor gezondheidswinst berekend, de zogenoemde klacht-
winst, functiewinst en meetwinst. In alle drie gevallen werd deze winst uit-
gedrukt als percentage van de maximaal te behalen winst over de periode 
tussen aanvang van de behandeling en voltooiing daarvan. Een en ander 
werd uitgedrukt in vijfpuntsschalen. In principe werden voor alle drie vari-
abelen bij ieder consult scores bepaald, waardoor een goed beeld kon ont-
staan over het verloop van de ziekte-ernst gedurende de behandelperiode. 
In vijf opeenvolgend onderzochte complementair geneeskundige praktijken 
bleek de relatieve gezondheidswinst gemiddeld omstreeks 80% te bedragen. 
Hij laat echter de mogelijkheid open van tevens ziektespecifieke indicato-
ren. Een voorbeeld van deze laatste geven Meaghen Coyle c.s. (tig 2015.3) 
In een studie onder psoriasispatiënten berekenden zij een zogenoemde Pa-
si-score op basis van gebiedsomvang op de huid en ernst van de aantasting. 

Volgens Gallo c.s. (tig 2015.4) zou ook gebruik kunnen worden ge-
maakt van de ratio tussen verwachte en daadwerkelijk gerealiseerde resulta-
ten. Anderzijds werden reeds diverse schalen ontwikkeld om de voortgang 
van het herstelproces te berekenen. Van den Berg (2014) maakte bijvoor-
beeld gebruik van de HRQoL-schaal als (gevalideerde) maat voor kwaliteit 
van leven. Gevonden werd dat volgens deze maat de kwaliteit van leven 
aan het einde van de behandeling duidelijk gunstiger was dan bij het begin 
daarvan. Stephanie Deible c.s. ontwikkelden een Perceived Stress Scale en 
een Coping Self-efficacy scale. Daarnaast analyseerden zij ook verhalen van 
de deelnemers. Couter c.s. (tig 2015.2) maakten gebruik van schalen als 
mymop (Measure Your Own Medical Outcome Profile) en aios. Anderzijds 
is het moeilijk om schalen voor negatieve uitkomsten te ontwikkelen, ter-
wijl in dit opzicht veel observaties te maken zijn. Halpern c.s. in tig 2015.4 
wijzen in dit verband op mogelijke bijwerkingen van corticosteroïden en 
immunosuppressiva. Bij dit alles moet men ook rekening houden met de 
belastbaarheid van de patiënt en praktische haalbaarheid.  

In een enquête onder 671 Morbus Crohn- en colitispatiënten (tig 2015.4) 
zag men vermindering van de ziekte-aanvallen, van acute symptomen, en 
verbetering van kwaliteit van leven. In genoemd nummer van het tig wordt 
tevens opgemerkt dat voor de effectmeting van belang zijn: het effect op de 
ziekte of klacht als zodanig, de veiligheid van de behandeling, de wens van 
de patiënt en secundaire winst (welbevinden, werkhervatting enzovoorts). 
Tevens dient men te letten op de duur van de behandelperiode en het tijd-
stip van follow-up. In de reeds eerder aangehaalde publicatie van Kienle 
c.s. (2014) inzake de antroposofische geneeskunde bleek de veiligheid over 
het algemeen goed te zijn, er werden geen aanwijzingen gevonden dat het 
niet-ondergaan van een noodzakelijk geachte conventionele behandeling tot 
schade zou lijden bij de patiënten. Men merkt voorts op (tig 2015.4) dat het 
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meer betrekken van de patiënt bij onderzoek automatisch vraagt om nieuwe 
methodologische benaderingen; het gaat om een contract tussen partners die 
samen streven naar herstel van gezondheid. Hier zijn vooral uitkomstmaten 
van belang, zoals patiënttevredenheid en kwaliteit van leven. 

Wyatt c.s. (tig 2015.4) wijzen vooral op het tijdsaspect bij effectmetin-
gen. Dit heeft zowel betrekking op de duur van de behandeling als op het 
(eventuele) follow-up moment. Zowel te lange als te korte intervallen zijn 
hier onwerkbaar. Pithili c.s. (tig 2015.1) maakten gebruik van telefonische 
follow-ups bij een Mora- en resonantiebehandeling inzake rookontwen-
ning. Zelfs na een jaar bleek nog sprake van significante resultaten.

COMPLIANCE EN REGISTRATIE
Uit het hierboven gestelde kan worden geconcludeerd dat het helemaal niet 
zo moeilijk is om medische interventies, ook de complementaire, weten-
schappelijk te evalueren; hiervoor zijn reeds veel goede indicatoren en meet-
schalen beschikbaar. Hierbij vragen echter nog twee specifieke problemen 
om aandacht, namelijk dat van de ‘compliance’ of therapietrouw, en dat van 
een nauwgezette registratie. Voor een valide vaststelling van de effectiviteit 
van medische interventies is het in de eerste plaats natuurlijk noodzakelijk 
dat de wenselijk geachte behandeling correct wordt uitgevoerd, zowel door 
de behandelaar als wat betreft de opvolging van adviezen en aanwijzingen 
van de zijde van de patiënt. Halpern c.s. (tig 2015.1) melden in dit verband 
een geringe compliance in de thuissituatie; deze viel niet te controleren. 

Wat de registratie betreft is het uiteraard noodzakelijk dat alle onder-
zoeksaspecten nauwgezet worden vastgelegd, bij voorkeur met de hulp van 
een passend computerprogramma. Deze vastlegging dient plaats te vinden 
op tijdsbasis, dus op ieder moment dat er contact is (consult?) tussen de 
onderzoeker en behandelaar en de patiënt. Deze vastlegging dient niet uit-
sluitend tekstueel te zijn, maar zoveel mogelijk numeriek, dus met gebruik-
making van passende schaaltechnieken. Dit is zowel van belang voor een 
directe (visuele) feedback aan de patiënt, alsook voor het verrichten van 
statistische analyses. Ook Gallo c.s. (tig 2015.4) wijzen op deze noodzaak.

KOSTENBAAT-ONDERZOEK
Van een aparte problematiek is sprake als het gaat om zogenoemd kosten-
baat-onderzoek. Hier moeten niet alleen valide maten voor gezondheidswinst 
worden gerealiseerd, maar moeten deze ook nog eens worden gekoppeld aan 
maten voor de daarmee gepaard gaande kosten of gerealiseerde besparingen.  
Herman c.s. (tig 2015.2) onderscheidt in eerste aanleg drie maten: cost-be-
nefit (besparingen), cost-effectiveness (ratio) en cost-utility (bijv. uitge-
drukt in qaly’s). Later voegt hij daar nog een vierde indicator aan toe: 
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het cca, oftewel de cost-consequences die naar zijn mening met name 
geschikt zou zijn voor kostenbaat-analyses in de complementair genees-
kundige zorg, omdat hier alle kosten en effectgegevens worden meege-
nomen, waaruit beleidsmakers dan naar eigen smaak kunnen kiezen.  
In een onderzoek van Aakster (tig 2015.2) waarin getracht werd de besparin-
gen vast te stellen van een behandeling met homeopathische en fytotherapeu-
tische preparaten, operationaliseerde hij onder andere de volgende kosten: 
die van een dag in het ziekenhuis, die van een dag werkverzuim, die van een 
dag ziek te bed, en die van een dag medicijngebruik. Aldus werden kosten ver-
geleken over een half jaar behandeling met hetzelfde type kosten over de zes 
maanden die aan de behandeling voorafgingen. Er wordt op geattendeerd dat 
hierbij zowel de directe kosten van behandeling (de nota van de arts en apo-
theker) alsook indirecte kosten (uit eigen zak betaalde bijdragen, reiskosten 
en verzuimkosten) werden meegenomen. De gerealiseerde besparingen ble-
ken aanzienlijk. In dezelfde publicatie signaleert deze onderzoeker het gevaar 
van overbehandeling, zijnde medische behandelingen die in feite niet noodza-
kelijk zijn, maar die mede of vooral dienen om de patiënt tevreden te stellen.  
Coulter c.s. (tig 2015.2) signaleren eveneens grote besparingen in de sfeer 
van medicijngebruik en werkverzuim. Een probleem is voorts of men bij 
kostenbaat-analyses alleen collectieve lasten meeneemt, of ook bijdragen uit 
de eigen portemonnee van de patiënt (het laatste lijkt ons vanzelfsprekend). 
Tot slot van dit overzicht wijzen wij op het substitutieprobleem: door op het 
ene punt binnen een zorgsysteem te besparen, worden wellicht elders in dat 
systeem extra kosten gegenereerd. Daarom moet in iedere kostenbaat-analy-
se worden gecorrigeerd voor eventuele substitutie-effecten. 

 7. POPULATIE EN STEEKPROEF

De volgende stap in het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek in de 
complementair geneeskundige praktijk betreft het bepalen van de groep bij 
wie men het onderzoek wil verrichten. Dit hangt af van de populatie waar-
naar de onderzoeker wil generaliseren. De te onderzoeken groep moet dan 
representatief zijn voor die populatie, en dat is weer een kwestie van een goede 
steekproeftrekking. Leerboeken op het gebied van de statistiek bieden hier-
omtrent doorgaans uitgebreide informatie. Zou men een onderzoek in de ei-
gen praktijk willen doen naar bijvoorbeeld de effecten van een natuurgenees-
kundige behandeling bij migrainepatiënten, dan hebben – bij een willekeurige 
samenstelling van de te onderzoeken groep patiënten – de uitkomsten uiter-
aard alleen betrekking op ‘alle migrainepatiënten in de praktijk van dr. X’.  
Een probleem is vervolgens dat in vrijwel ieder onderzoek deelnemers om 
wat voor reden dan ook uitvallen. Zo melden Stetflitsch c.s. (tig 2015.3) 
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dat in een onderzoek naar het nut van etherische oliën bij werkstress, 
aanvankelijk 100 deelnemers werden geselecteerd, waarvan 88 in aan-
merking kwamen voor deelname aan het onderzoek. Dit onderzoek was 
van een pre-test/post-test karakter op basis van vragenlijsten. Uiteindelijk 
kwamen slechts 55 bruikbare vragenlijsten tot stand. Door deze selec-
tie is het moeilijk om de uitkomsten van dit onderzoek te generaliseren.  
In een ander onderzoek (Van de Wal en Schuesler 2015) viel 20% van de ge-
selecteerde deelnemers uit. In het eerder geciteerde onderzoek van Aakster 
(tig 2015.2) werden patiënten die voor het tweede consult uitvielen vervan-
gen, maar daarna werd geen vervanging meer toegestaan en is in feite een 
aparte analyse nodig naar de redenen voor hun uitval. Als de reden daarvan 
zou zijn ‘het niet-aanslaan van de therapie’ is dit natuurlijk een belangrijk 
gegeven om bij de interpretatie van de resultaten van de behandeling aan 
het einde van de onderzoeksperiode rekening mee te houden. 

Selectieve selectie en selectieve uitval zijn dus de belangrijkste proble-
men bij de onderzoeksopzet en feitelijke realisatie. Deze krijgen doorgaans 
te weinig aandacht. Dit geldt zeker ook voor een rct waar strenge in- en 
uitsluitingscriteria zouden worden gehanteerd, waardoor de onderzochte 
groep alleen nog representatief is voor zichzelf.

8. GEGEVENSVERZAMELING EN ANALYSE

Hier zijn met name de volgende taken of problemen aan de orde: de inrich-
ting van de database, de toe te passen statistiek, de feitelijke analyse van de 
gegevens en het opsporen van eventuele interactie-effecten, en het opstellen 
van verklarings- of rekenmodellen.

In een bruikbare database registreert men in principe op de rijen de ge-
gevens van de patiënten en in de kolommen deze gegevens als zodanig. Zou 
men op ieder meetmoment (zeg maar consult) de behandel- en resultaatge-
gevens willen vastleggen, dan zou de database moeten worden opgezet als 
een geschakelde database met ruimte voor de verslaglegging op opeenvol-
gende meetmomenten/consulten. Is het oogmerk om de gegevens statistisch 
te bewerken, dan kan het noodzakelijk zijn om alfanumerieke gegevens 
(tekst) eerst om te coderen tot een numerieke (cijfermatige) presentatie. Ui-
teraard moet de database worden gezuiverd in termen van ‘missing data’. 
Pas daarna kan de werkelijke analyse aanvangen. Dit kan overwegend in 
beschrijvende zin plaatsvinden, maar ook kunnen op dit materiaal mul-
tivariate analyses worden toegepast. De eventuele constructie van goede 
maten voor klachternst, functiewinst, compliance enzovoorts moet daaraan 
uiteraard voorafgaan. In het algemeen is hierbij de ondersteuning van een 
ervaren onderzoeker of statisticus gewenst. 
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Hierbij is het een keuze of de onderzoeker en behandelaar van een retro- 
spectief (verklarend) dan wel van een prospectief (voorspellend) gezichts-
punt willen uitgaan. Rutten (2013) beveelt hier het berekenen van Like-
lihood Ratio’s oftewel lr’s aan op basis van de Bayesiaanse statistiek. 
Hierdoor zou meer inzicht kunnen ontstaan in de prognostische factoren 
voor het stellen van een correcte diagnose en het te verwachten behandel-
resultaat, zeker indien aan de startgegevens verdere differentiaties kunnen 
worden toegevoegd. In feite gaat het hier om het ontwikkelen van therapeu-
tische voorspelkunde bij de practicus zowel wat betreft een correcte diag-
nostiek als wat betreft een grotere behandelefficiency. Een en ander vraagt 
uiteraard om een verdere uitwerking.

THEORETISCHE WERKWIJZE
Het voorgaande verwijst onvermijdelijk naar de wijze waarop men de verza-
melde gegevens wil analyseren. Ook de casuïstische methode leent zich ove-
rigens voor een systematische analyse die in principe tot bewijs kan voeren. 
Glaser en Strausz (1967) ontwikkelden wat betreft kwalitatief materiaal hun 
zogenoemde Grounded Theory. Deze verloopt in ongeveer acht stappen. De 
eerste stap is dat men van een bepaalde patiënt (bijvoorbeeld een migraine-
patiënt die natuurgeneeskundig behandeld wordt) een volledig en systema-
tisch verslag van de behandeling opstelt. Op basis daarvan formuleert men 
een (uiteraard zeer voorlopige) theorie over het tot stand komen van herstel 
door een natuurgeneeskundige behandeling bij migrainepatiënten (in de be-
treffende praktijk). Vervolgens komt er een tweede stap (nieuwe patiënt) 
waarin de onderzoeker vanuit dit voorlopig en theoretisch kader tracht de 
effectiviteit van de behandeling te verklaren. Het zal dan ongetwijfeld blij-
ken dat het voorlopige verklaringsmodel moet worden bijgesteld. Met het 
bijgestelde model benadert men vervolgens een derde patiënt. Opnieuw zal 
het verklarende model moeten worden bijgesteld. Men gaat hiermee zolang 
door tot het model ‘verzadigd’ is. Dat wil zeggen tot het verklarende model 
zodanig is dat volgende patiënten geen (belangrijke) wijziging in het opge-
stelde theoretische model meer noodzakelijk maken. In principe beschik-
ken we dan over een verklaringsmodel voor het optreden (of niet-optreden) 
van therapeutisch resultaat bij een natuurgeneeskundige behandeling van 
migrainepatiënten. Dit is een theoretische werkwijze, dus een werkwijze die 
zich vooral leent voor het opstellen van theorieën met een beperkt bereik.

MULTIVARIATE ANALYSE
Een tegenovergestelde, strikt statistische werkwijze is die van de multivariate 
analyse. Deze analysemethode werd, zoals eerder beschreven, toegepast door 
medeauteur Aakster (2013 en 2014). Echter eerst een opmerking vooraf: bij 
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een collectief hebben we altijd te maken met ‘centrale tendentie’ zoals een ge-
middelde, en met variatie zoals de standaarddeviatie. In een rct staat het ge-
middelde voorop en houdt men niet zo van variatie. Bij een multivariate ana-
lyse maakt men daarentegen graag gebruik van variatie. Tussen bijvoorbeeld 
migrainepatiënten bestaat doorgaans een grote variatie qua leeftijd, geslacht, 
voorgeschiedenis, uitingswijze van de aandoening, en dergelijke. De bedoe-
ling is nu om zoveel mogelijk variatie in de afhankelijke variabele (bijvoor-
beeld mate van herstel) te verklaren uit de variatie binnen de ‘oorzakelijke’ 
oftewel contribuerende factoren. Een van de manieren om dit te onderzoeken 
is dan de zogenoemde multivariate analyse. Deze term wil niets anders zeggen 
dan dat ter verklaring van (bijvoorbeeld) herstel van migraine wordt uitge-
gaan van een groter aantal (mogelijk) verklarende factoren. Een praktische 
toepassing hiervan is de serie van de vijf onderzoeken welke door Aakster in 
de negentiger jaren van de vorige eeuw werd verricht (zie kadertekst).

Voorbeeld van een multivariate analyse
Eerst werd per project een database samengesteld van alle variabelen die 
in de analyse zouden worden betrokken. Na diverse stappen in het bewer-
kingsproces bleef een correlatiematrix over van alle verklarende variabelen 
enerzijds en de afhankelijke of te verklaren variabelen anderzijds. Met de 
hulp van de daarvoor bestaande rekenmethoden werd uiteindelijk een zoge-
noemde R (multipele) regressievergelijking opgesteld van de volgende vorm 
Y = a + b1.x1 + b2.x2 ...... + bn.xn. Hierin is Y de waarde op de herstel-indicator; 
het is deze waarde die we zo goed mogelijk willen afleiden uit de voorspel-
lende/verklarende variabelen zoals hierboven bedoeld. In principe is deze 
Y-waarde gelijk aan de som van de serie rechts van het =-teken. Dus de som 
van de constante factor a (die door de computer wordt berekend) plus het 
product van (de eerste verklarende variabele x.1 en wegingsfactor b1), plus 
(het product van de tweede verklarende variabele x.2 en de wegingsfactor 
b2) … plus uiteindelijk (het product van de laatste verklarende variabele x.n 
en de wegingsfactor b.n). De voorspelbaarheid van de Y-waarde in de onder-
zoeken van Aakster bedroeg omstreeks 35% van de 100% variatie die idealiter 
te verklaren zou zijn. Dat de 100% niet werd gehaald is te wijten aan (op dat 
moment nog) onvoldoende operationalisatie en standaardisatie van de ver-
klarende variabelen. Maar de waarde van 35% is wel statistisch significant. 
Anders gezegd: deze methode zal zich met de nodige verbeteringen goed 
lenen voor het verklaren van effecten van medische interventies, alsmede 
voor het aanwijzen van de belangrijkste ‘oorzakelijke’ factoren.

Min of meer een tussenweg tussen de Grounded Theory van Glaser en 
Strausz en de multivariate analyse zoals door Aakster toegepast, is het on-
derzoek van Bussel (tig 2015.1) waarbij hij de groep behandelde patiënten 
in tweeën splitste (verbeterd versus niet-verbeterd) en zocht naar de verdere 
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verschillen tussen deze twee groepen. Het is jammer dat hij hierbij niet de 
zogenoemde Discriminantanalyse gebruikte, want deze is zeer geschikt om 
langs statistische weg de factoren aan te wijzen die het sterkst onderschei-
den tussen twee groepen.

Een mooi onderzoek is voorts dat van Baars en Kooreman (tig 2015.2) 
die met behulp van een lineaire en loglineaire regressieanalyse (zie boven-
staande uitleg) besparingen berekenden van een complementair geneeskun-
dige behandeling wat betreft de kosten van farmaceutische en ziekenhuis-
zorg. 

Het voorgaande wijst er ook op dat we voor de verklaring van behan-
delresultaten onderscheid moeten maken tussen noodzakelijke voorwaar-
den (zonder welke een effect niet kan optreden) en voldoende voorwaarden 
die bijdragen (contribueren) aan dit resultaat, bijvoorbeeld therapietrouw, 
aanpassingen in de leefwijze, steun vanuit de primaire omgeving, en derge-
lijke. Een ander punt is dat we hier in termen van ‘wederkerige veroorza-
king’ moeten denken. Een voorbeeld: een geïnterviewde patiënte met borst-
kanker meldde zich bij een arts voor moermantherapie. Na een week of 
twee meende zij een lichte verbetering in haar conditie te constateren (slaap, 
eetlust enz.). Dit motiveerde haar om het moermandieet (nog) serieuzer te 
volgen. Omdat zij dit deed verbeterde haar conditie nog meer en raakten 
zij en haar omgeving nog sterker overtuigd van het nut van dit dieet. Dus, 
in de tijd en procesmatig gezien, kunnen twee variabelen elkaar onderling 
versterken; in ons geval het proces van mate van motivatie en het proces van 
(gepercipieerde) herstellende afweerkracht. Hier is dan sprake van verstren-
gelde variabelen (effect-modificatie). 

9. INTERPRETATIE EN VERSLAGLEGGING 

Helaas gaat het vaak mis bij de uitvoering en rapportage van een onder-
zoek. In veel gevallen lijkt dit erop te duiden dat men het vak van onder-
zoeker niet goed beheerst. Herman c.s. (tig 2015.2) wijzen erop dat soms 
de presentatie van onderzoekgegevens zodanig is dat men er niet in kan 
zien wat de feitelijke besparingen van complementaire zorg zijn. Tyagi c.s.  
(tig 2015.1) hadden kennelijk een te complexe opzet van hun onderzoek 
en een te grote differentiatie naar yoga-methoden en aandoeningen waar-
door zij uiteindelijk, ondanks een zeer grote inzet, niet tot heldere con-
clusies konden komen. En Michalsen (tig 2014.3) besprak een uitvoerige 
literatuurstudie, maar liet na om duidelijk uit te leggen op welke wijze hij 
het materiaal geordend en geïnterpreteerd had. Hier ontbreekt het dus aan 
exactheid en explicitering van de bewijsvoering. In het algemeen gesteld 
blijven vaak interessante aspecten van een onderzoek onderbelicht. Zo blijft 
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bijvoorbeeld bij een rct doorgaans de interessante vraag onderbelicht hoe 
het kan dat sommige patiënten de behandeling met goed gevolg doorstaan, 
en dat anderen kennelijk niet reageren op deze behandeling. En ook is hier 
het probleem hoe vanuit de onderzoekgegevens bij een selecte groep patiën-
ten de resultaten te genereren naar de patiënten in ‘real practice’. consort 
en prisma formuleren wat het bovenstaande betreft specifieke rapporta-
ge-eisen.

Een en ander wreekt zich in de verslaglegging; het oordeel over de onder-
zoeksmethode is overigens soms eerder een oordeel over de kwaliteit van de 
verslaglegging dan van het onderzoek als zodanig. In het algemeen kunnen 
de volgende criteria worden genoemd voor een goede verslaglegging van 
onderzoek.

1. Een relevante en operationaliseerbare vraagstelling die aansluit bij de 
bestaande body of knowledge, met een duidelijke definiëring van gebe-
zigde begrippen.

2. Een duidelijke beschrijving van de beoogde en feitelijk gerealiseerde in-
terventie.

3. Generaliseerbaarheid: de te onderzoeken groep patiënten of verschijnse-
len moet representatief zijn voor de populatie waarnaar gegeneraliseerd 
wordt.

4. Correcte designkeuze: explicitering waarom voor dit design werd geko-
zen. En hoe dit aansluit bij de vraagstelling.

5. Correcte meetprocedures;, deze moeten duidelijk worden aangegeven, 
met name wat hun interne en externe validiteit betreft.

6. Correcte analysemethoden: aangegeven moet worden hoe het verzamel-
de materiaal eventueel is uitgezuiverd en bewerkt.

7. Correcte conclusies. Deze moeten helder worden verwoord en beargu-
menteerd moet worden wat de relatie is tussen deze conclusies en het 
verzamelde materiaal.

8. Correcte verslaglegging; deze moet volledig en helder zijn opdat een bui-
tenstaander kan begrijpen hoe men te werk gegaan is, en hoe de bereikte 
resultaten kunnen worden vertaald naar real practice.

10. IMPLEMENTATIE

In toenemende mate komt de nadruk te liggen op implementatie van de 
onderzoeksbevindingen in de medische praktijk. Een probleem kan hier de 
interpretatie zijn: omdat men niet gelooft dat iets kan werken, wordt er 
geen onderzoek naar gedaan, of worden bepaalde resultaten ontkend, bij-
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voorbeeld door een en ander toe te schrijven aan tekorten in het onderzoek. 
Dit verschijnsel betreft bijvoorbeeld hoge homeopathische verdunningen, 
ondanks aantoonbare significantie (Nicolai 2012). Op dit punt zien we ook 
de werking van de ‘Scientific Community’ die moeilijk gegevens die buiten 
haar gezichtsveld vallen, kan accepteren. Anderzijds kan gesteld worden 
(Van Waning 2014) dat we binnen het complementair geneeskundige veld 
meer onderzoekers met actieve belangstelling zouden mogen verwachten. 
Bepleit wordt hier voorts dat het onderzoek meer wordt gericht op het her-
stel van gezondheid dan op het bestrijden van een ziekte of aandoening.

Belangrijk is echter dat de onderzoeker zelf aan het einde van zijn onder-
zoeksactiviteiten zich bezint op de mogelijkheden om de bevindingen, voor 
zover relevant en passend, te vertalen naar de directe geneeskundige prak-
tijk. Dit zou als een morele plicht van de onderzoeken dienen te worden 
gezien. Van de politiek en/of financierende instantie zou hier een actievere 
opstelling mogen worden verwacht. 

BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN

DATABASES
-	 Medline (PubMed): openbare toegang www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
-	 Er is een aparte zoekfilter CAM on PubMed via www.nccih.nih.gov/

research/camonpubmed, of aan te vinken onder de ‘subjects’ filters in 
PubMed.

-	 Er is een apart zoekfilter Voedingssupplementen voor Pubmed via www.
ods.od.nih.gov/Research/PubMed_Dietary_Supplement_Subset.aspx Of 
aan te vinken onder de ‘subjects’ filter in PubMed.

-	 The Cochrane Library: toegang deels openbaar  www.cochranelibrary.
com

-	 CAM-Quest database: beschikbaar via www.cam-quest.org
-	 AMED: Allied and Complementary Medicine (betaalde toegang, of al-

leen voor abonnementhoudende bibliotheken). 
-	 IN CAM OUTCOMES database. Database voor meetinstrumenten zoals 

vragenlijsten die specifiek aansluiten bij de behoefte van complementair 
en alternatief werkend therapeuten  Via www.outcomesdatabase.org

-	 PROQOLID: the patient reported outcomes database. Database met ge-
valideerde vragenlijsten om patiëntgerichet uitkomstmaten in kaart te 
brengen: www.proqolid.org/

-	 Format voor Case reports is te vinden via www.care-statement.org
-	 Psychinfo (toegang gratis bij lidmaatschap Koninklijke Bibliotheek) da-

tabase met voornamelijk onderzoek binnen geestelijke gezondheidszorg
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EVIDENCE BASED PRACTICE TOOLS
-	 Beoordelingsformulieren en checklists
– Op de website www.cochrane.nl (http://dcc.cochrane.org/beoordelings-

formulieren-en-andere-downloads) kunt u formulieren downloaden 
voor het beoordelen van wetenschappelijke publicaties. Checklijsten 
voor rapportagecriteria zijn hier bovendien te vinden.

-	 Gratis referentiebeheersysteem. Via www.mendeley.com. Hiermee kan 
men literatuurstudies beheren en gemakkelijk overzicht houden, of cite-
ren vanuit tekstbestanden.

-	 Gratis E-learnings in het Engels over evidence informed werken http://
 www.csh.umn.edu/evidenceinformedpracticemodules/index.htm. Van het 

Centre of Spirituality and Healing, Universiteit van Minnesota.
-	 Prof. Harald Walach’s beginners course in research. Gratis beschikbaar 

via www.europa-uni.de/en/forschung/institut/institut_intrag/Forschung/
Free-Methodology-Online-Course.html

SELECTIE VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR 

Voor de volledige bronnenverantwoording zie www.ankh-hermes.nl/geneeswijzen-in-
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De natuurgeneeskunde is een allround geneeskunde; ze behandelt in 
principe alle aandoeningen die patiënten kunnen hebben, met uitzon-

dering van acute en heftige infectieziekten en vergevorderde lichamelijke 
ziekten waarbij van ernstige structurele defecten sprake is. In de laatstge-
noemde gevallen kan wel aan een ondersteunende rol worden gedacht ten 
aanzien van de reguliere geneeskundige aanpak. Meestal melden zich vooral 
patiënten met een meer chronische problematiek bij de natuurgeneeskundi-
ge arts of therapeut.

Natuurgeneeskunde wil, zoals de naam al zegt, gebruikmaken van na-
tuurlijke methoden en technieken, dat wil zeggen methoden en technieken 
die het eigen herstelvermogen van de patiënt stimuleren en versterken. Er 
bestaat daarbij een nauwe koppeling met meer natuurlijke leefwijzen in 
een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Dit laatste verwijst principieel naar 
een oriëntatie van de beoefenaar van natuurlijke geneeswijzen op gezond-
heidsbevordering en preventie. In feite komt dit neer op een oriëntatie op 
de gehele mens in wisselwerking met zijn omgeving. Aan de patiënt komt 
daarbij een actieve eigen rol en verantwoordelijkheid toe. 

1. HERKOMST EN FILOSOFIE 

Alle geneeswijzen, waar ook ter wereld, zijn ooit begonnen als natuurlijke 
geneeswijzen: ieder volk, iedere cultuur schiep zijn eigen methoden en wet-
matigheden voor het voorkomen en genezen van ziekten en het opheffen 
van klachten, alsook voor het behandelen van ongevals- en oorlogsletsels. 

Men ontkwam er niet aan om daarbij gebruik te maken van hulpmid-
delen uit de directe omgeving en/of van bovenaardse krachten. Gaandeweg 
traden bepaalde personen naar voren met bijzondere inzichten en (veron-

NATUUR
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derstelde) vaardigheden op dit gebied, de latere genezers en dokters. Ver-
volgens zien we het ontstaan van scholen en medische faculteiten om deze 
ontwikkeling in goede en meestal wettelijke banen te leiden. Met als uiterste 
consequentie de welbekende machtige en complexe zorginstituties van de 
hedendaagse (westerse) samenleving.

De oorsprong van de hedendaagse (westerse) geneeskunde wordt wel 
gelegd bij de vroegste volken in het gebied van de Eufraat en Tigris, dus 
ongeveer het huidige Iran en Irak. Deze kennis en inzichten waaierden ver-
volgens uit naar zowel het Oosten als het Westen. Naar het Oosten zien 
we dan geneeskundige systemen ontstaan als die van de ayurveda en de 
traditionele Chinese geneeskunde. Naar het Westen zien we twee routes 
waarlangs vroege medische kennis tot ons kwam. Enerzijds loopt er een 
spoor via Griekenland en anderzijds loopt er een spoor via Noord-Afrika 
naar Spanje en verder. Het is echter gebruikelijk om het ontstaan van de 
westerse geneeskunde vooral in Griekenland te lokaliseren. Sindsdien kun-
nen in de ontwikkeling van de westerse geneeskunde vijf historische fasen 
worden onderscheiden.

HISTORISCHE FASEN VAN DE WESTERSE GENEESKUNDE

Fase I – De periode van de oude Grieken (omstreeks 400 v.C.)
De mens leefde in deze periode nog in nauwe samenhang met de natuur 
en het bovennatuurlijke. De grote naam uit deze periode is die van Hip-
pocrates. Van hem stamt de ‘sappenleer’. Deze leer verwijst naar de vier 
sappen bloed, slijm, zwarte gal en gele gal die in ieder menselijk lichaam 
aanwezig zijn als vochten en stromen, en die zorgen voor het innerlijk even-
wicht. Deze lichaamssappen worden dagelijks aangevuld vanuit de voeding. 
In feite staan hier al continue uitwisselingsprocessen centraal tussen mens 
en omgeving, wat zo kenmerkend is voor de moderne natuurgeneeskundige 
opvatting. Hippokrates maakt daarbij geen onderscheid tussen lichaam en 
geest. Verder hebben ziekten volgens hem een natuurlijke, aardse oorzaak, 
geen goddelijke.

Fase II – De middeleeuwen (omstreeks 900 tot 1500 n.C.)
Uit deze periode zijn de namen bekend van Avicenna (omstreeks het jaar 
1000), de abdis Hildegard von Bingen (1150) en de arts Paracelsus (1530). 
Paracelsus werd vooral bekend door zijn temperamenten- of constitutie-
leer. Hildegard von Bingen was een van de grondleggers van de kruidenleer. 
Zij relateerde de vier sappen van Hippocrates aan de basiselementen vuur, 
lucht, water en aarde. Avicenna was een islamitisch medicus van Perzische 
afkomst, wiens invloed ook nu nog in de natuurgeneeskunde is terug te 
vinden.
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Fase III – De renaissance (omstreeks 1600)
Tijdens de renaissance vindt een doorbraak plaats naar een meer moderne 
en wetenschappelijk te onderbouwen benadering van ziekte. Daarbij tekent 
zich gaandeweg een scheiding af tussen een meer technische interpretatie 
van ziekte en genezing en een meer natuurlijke visie daarop. Beide base-
ren zich op ‘de biologie’, maar kiezen daarin uiteenlopende accenten, met 
name door zich te richten op een deel van het geheel. Dit was ook de tijd 
van de ontdekking van de bloedsomloop (Harvey), van de zwaartekracht 
(Newton) en van de organische basis van allerlei ziekten. Desondanks ble-
ven traditionele, meer natuurlijke opvattingen en gebruiken bestaan, zo-
als tot uitdrukking komt in de zogenoemde volksgeneeskunde, waarop het 
gros van de bevolking bleef aangewezen. 

Fase IV – De premoderne periode (eind 19e en begin 20e eeuw)
Deze periode kenmerkt zich enerzijds door wetenschappelijke bevindingen 
en de opkomst van de hedendaagse reguliere geneeskunde, anderzijds door 
een ‘wederopstanding’ van de natuurlijke geneeswijzen met het accent op de 
gehele mens en bevordering van de gezondheid.

De anatoom Virchov maakte aan het einde van de negentiende eeuw 
een voorlopig einde aan de opeens ‘ouderwetse’ humoraalgeneeskunde 
van Hippocrates en Hildegard von Bingen. Zijn visie dat de lichaamscel de 
grondslag vormt van de ziekteleer vond ruim gehoor. In Nederland was het 
ontstaan van de Wet op de Uitoefening van de Geneeskunde in 1865 daar-
van een direct gevolg, aangezien hierbij de natuurwetenschappelijke basis 
van de opleiding tot arts (biologie, fysica, chemie) wettelijk verplicht werd 
gesteld. Iedere andere vorm van geneeskunde werd daardoor wettelijk tot 
‘kwakzalverij’ verklaard. Desondanks werd in deze periode – maar buiten 
het wettelijk erkende kader – ook de grondslag gelegd voor de hedendaagse 
natuurgeneeskunde, de antroposofische geneeskunde en de homeopathie. 
Priessnitz en Kneipp zijn enkele grote namen in de natuurgeneeskunde. Ze 
beschouwden het natuurlijke genezingsproces als leidend principe voor her-
stel, en werden daarbij geleid door hun intuïtie en scherpe waarneming. 
Voor de andere genoemde stromingen zijn de namen Steiner en Hahnemann 
van doorslaggevend belang.

Fase V – De moderne geneeskunde (20e eeuw tot heden)
De opkomst van de moderne (natuur)wetenschappelijke geneeskunde vond 
in de loop van de negentiende eeuw plaats. Pasteur toonde de samenhang 
aan tussen bacteriën en ziekte. De medische technologie ontwikkelde zich 
razendsnel (stethoscoop, chirurgie, geneesmiddelen enz.). De reguliere arts 
was in staat steeds dieper door te dringen in het menselijk lichaam, om 
uiteindelijk uit te komen bij de cel, het dna en het molecuul. Het aantal 
specialismen en subspecialismen nam sterk toe. 
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Opvallend is dat de natuurgeneeskunde zich daarnaast op een geheel eigen 
manier ontwikkelde. De (nieuwe) natuurgeneeskunde richt zich juist op het 
geheel van de mens, op samenhang en harmonie, op het herstel van de totale 
balans en van gezondheid van de patiënt. Vooral de Duitse artsen Maximi-
lian Bircher-Benner, Franz Xaver Mayr en Ragnar Berg hebben veel tot deze 
ontwikkeling (en de herontdekking van oude waarden) bijgedragen. Een 
fundamenteel nieuwe theorie over ziekten zag het licht: de zesfasenleer van 
Reckeweg inclusief de zogenoemde homotoxineleer. Het nog te bespreken 
hedendaagse concept van het basisbioregulatiesyteem door Van Wijk c.s. 
(zie hoofdstuk 3) sloot hier nauw op aan.

2. UITGANGSPUNTEN VAN DE NATUURGENEESKUNDE

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een natuurgeneeskundige behan-
deling?

– In de natuurgeneeskunde staat de gehele mens centraal, zowel bij de 
diagnostiek als bij de behandeling. In de diagnostiek komt dit tot uit-
drukking in het streven van de arts of therapeut om een totaalbeeld 
van de patiënt te verkrijgen, dus om de samenhang te ontdekken tus-
sen klachten en ziekteverschijnselen, persoonskenmerken en leefwijze 
of leefsituatie. In de therapie uit zich deze holistische opstelling in een 
gerichtheid op het zelfherstellend vermogen van de gehele persoon en 
het streven om diens gezondheid stapsgewijze duurzaam te herstellen. 
Het gaat steeds om de gehele mens: sommigen spreken hier van een 
‘socio-psychosomatische eenheid’, dat wil zeggen: de mens als sociaal 
wezen (socio) die beschikt over zowel een geest of ziel (psyche), als een 
lichaam (soma). Deze drie aspecten zijn wel te onderscheiden, maar niet 
te scheiden. Anders gezegd, de benadering is holistisch, het gaat om de 
zieke in plaats van om de ziekte.

– In de natuurgeneeskunde speelt het zelfherstellend vermogen van de 
mens een essentiële rol. Hieraan ligt het begrip ‘homeostase’ ten grond-
slag, waarmee het geheel van krachten wordt bedoeld waarover de mens 
beschikt voor het handhaven van zijn basale interne evenwicht. Tegen-
woordig wordt dit inzicht aangevuld met het begrip ‘allostase’, waarmee 
het vermogen van de mens wordt uitgedrukt om zich aan te passen aan 
soms zware omstandigheden. Je kunt gezondheid dus zien als de mate 
van handhaving van deze dubbele balans (Aakster 2006).

– In de natuurgeneeskunde is sprake van een relationele gelijkwaardigheid 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   130 22-11-16   10:11



131

NATUURGENEESKUNDE

5

van arts en zieke. In principe behoudt de zieke de regie en is de behande-
laar slechts adviseur. Uiteindelijk is de zieke zelf verantwoordelijk voor 
het herstel en behoud van gezondheid, zo is de gangbare opvatting. Dit 
trekt een zware wissel op de al dan niet gezonde leefwijze van de zieke en 
diens bewuste inzet voor het behoud van zijn gezondheid, zeker in relatie 
tot de vele krachten in zijn sociale en fysieke omgeving die de gezondheid 
bedreigen. De natuurgeneeskundige arts of therapeut is dan ook sterk 
gericht op het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid.

– Een natuurgeneeskundige behandeling mag de patiënt geen schade toe-
brengen. In principe past de behandelaar alleen natuurlijke methoden 
toe, dat wil zeggen, methoden die het zelfherstellend vermogen van de 
zieke maximaal ondersteunen en versterken. Slechts in noodgevallen zal 
hij teruggrijpen op de sterker of sneller werkende middelen en methoden 
van de reguliere geneeskunde. Hij kan deze zelf toepassen of de patiënt 
doorverwijzen naar een reguliere behandelaar.

– De natuurgeneeskunde heeft een individualiserend karakter. Dat wil 
zeggen dat de arts of therapeut niet tevreden is met een diagnose als 
diabetes, depressie of reumatoïde artritis (wat categoriekenmerken zijn), 
maar dat hij deze uitbreidt tot een totaalbeeld van de individuele zieke 
persoon. En in de therapie zal hij zoeken naar die specifieke combinatie 
van natuurgeneeskundige methoden of technieken die het herstel van 
deze ene persoon optimaal bevorderen.

In meer algemene zin kan nog worden opgemerkt dat de natuurgeneeskun-
de een ervaringsgeneeskunde is. Ze heeft dit gemeen met benaderingen als 
acupunctuur, homeopathie, antroposofische geneeskunde en chiropraxie. 
Dat wil zeggen dat de natuurgeneeskunde zich niet alleen baseert op experi-
menteel bewijs (zoals de randomized controlled trial), maar ook op – soms 
in de loop van eeuwen ontwikkelde – trial-and-errorprocessen.

3. WERKWIJZE EN DIAGNOSTIEK

De natuurgeneeskundige gaat ervan uit dat er nooit sprake is van één ziek 
orgaan, maar dat ziekte een stoornis in het gehele lichaam inhoudt. Zowel 
wat de diagnose als wat de therapie betreft, is een totale benadering van de 
zieke cruciaal. Voor de diagnose houdt dit in dat de natuurgeneeskundige 
zich onder meer een beeld vormt van de vitale krachten die de zieke in de 
strijd tegen zijn lijden of ongemak bezit. Deze benadering van de diagnos-
tiek brengt vaak de diepere oorzaak van de ziekte naar boven. Op basis hier-

Geneeskunde in Nederland BW.indd   131 22-11-16   10:11



132

GENEESWIJZEN IN NEDERLAND

5

van kan de natuurgeneeskundige door zijn behandeling het proces van zelf-
genezing  (vitale krachten van de natuur) op de juiste wijze ondersteunen.

In de natuurgeneeskunde vormt de uitgebreide anamnese de basis van de 
behandeling, maar zaken zijn vaak niet zo helder te scheiden: soms wordt in 
een vroege fase al behandeld, soms komt belangrijke diagnostische informa-
tie pas in volgende contacten naar voren.

Een goed beeld van de homeostase en van het reactievermogen van de 
zieke wordt over het algemeen van groot belang geacht, in aanvulling op de 
door deze persoon gepresenteerde concrete klacht of het ziekteverschijnsel. 
In het bijzonder wordt onderzocht in hoeverre het evenwicht van functies 
als die van ademhaling, spijsvertering, motoriek en uitscheidingsorganen en 
het functioneren van de mentale vermogens zich buiten zijn grenswaarden 
bevindt. Daarbij wordt ook bepaald hoe het staat met het aanpassings-
vermogen, oftewel de levenskracht, de vitaliteit c.q. het vermogen tot zelf-
herstel. Een en ander zal meestal leiden tot een ‘diagnostisch profiel’ en/of 
uiteindelijk tot een natuurgeneeskundige diagnose. 

Een belangrijk aandachtspunt is hierbij de ‘vervuilingsgraad’ van het 
organisme. De natuurgeneeskunde gaat ervan uit dat ziekte altijd gepaard 
gaat met ‘verslakking’ of ‘vervuiling’, of zelfs dat deze de belangrijkste oor-
zaak kan zijn van de ziekteverschijnselen. De graad van verslakking of ver-
vuiling duidt op de aard en hoeveelheid van de afval- en afbraakstoffen die 
als gevolg van de interactie met de omgeving in het lichaam achterblijven, 
en kan dus het gevolg zijn van de leef- of voedingswijze en de stressbelasting 
van de zieke. Deze zienswijze wordt met het verzamelbegrip ‘auto-intoxica-
tie’ aangeduid, het zichzelf vergiftigende lichaam.

DE ZES FASEN VAN DE ZIEKTETHEORIE VAN RECKEWEG
Een belangrijke volgende theoretische stap was in dit verband de formu-
lering van de zesfasentheorie van de Duitse arts Heinrich Reckeweg. Hij 
onderscheidt zes fasen van toenemende toxische belasting en dus van een 
afnemend vermogen tot zelfherstel van de persoon:

De humorale fasen (in deze fasen treedt nog geen celbeschadiging op) 
Fase 1 – Excretiefase: de afvalstoffen worden via de normale processen als 

zweet en urine uitgescheiden.
Fase 2 – Reactiefase: de patiënt reageert bijvoorbeeld met verkoudheid, uit-

slag of spierreuma.
Fase 3 – Depositiefase: er verschijnen bijvoorbeeld zenuwpijnen, obstipa-

tie, galstenen.  

De cellulaire fasen (deze fasen gaan gepaard met celbeschadiging of celbe-
lasting)
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Fase 4 – Impregnatiefase: er is sprake van verschijnselen als pigmentering, 
migraine, lever- of hartbeschadiging.

Fase 5 – Degeneratiefase: er treden ziekten op als multiple sclerose, tbc aan 
gewrichten en vleesbomen. 

Fase 6 – Neoplasmafase: tot deze fase behoren alle vormen van kanker- en 
zenuwgezwellen.

Dit schema van Reckeweg gebruikt de natuurgeneeskundige als prognos-
tisch instrument voor het inschatten van de conditie van de vitaliteit. De 
zesfasentheorie van Reckeweg verwijst in feite naar de strijd van het orga-
nisme tegen de ziekte, waarbij het organisme gaandeweg terugvalt op steeds 
ingrijpender verdedigingsmechanismen wanneer het evenwichtsherstel in de 
voorafgaande fase niet lukt. Uiteindelijk beschikt het organisme niet meer 
over mogelijkheden om op eigen kracht het verstoorde evenwicht te her-
stellen. Hier helpt dan soms alleen nog de reguliere geneeskunde, met haar 
sterk werkende chemische preparaten, operatie en bestraling.

In de eerste fase van Reckeweg zijn de homeostase en het aanpassings-
vermogen nog heel goed op orde, in fase 6 zijn deze totaal verstoord en 
dus vrijwel onmachtig geworden. Meestal is het in de eerste vier fasen nog 
mogelijk om het ziekteproces met de juiste maatregelen tot staan te brengen 
of zelfs geheel terug te draaien, uiteraard met uitzondering van zeer heftige 
situaties. Wanneer in de eerste vijf fasen niets meer lukt, komt de patiënt 
uiteindelijk in de zesde en laatste fase terecht, die van de tumorvorming.

Een belangrijke les uit het Reckeweg-model is dat een behandeling in een 
zo vroeg mogelijke fase van de ziekte of aandoening zou moeten beginnen. 
Het gaat dan vooral om het herkennen van vroege waarschuwingssignalen 
zoals overmatig zweten, aanhoudende diarree of onverklaarbare huiduit-
slag. Deze kunnen worden gezien als vitale, de gezondheid herstellende re-
acties van het lichaam. Worden deze reacties echter miskend of onderdrukt, 
dan kan dat leiden tot een (onderhuidse) verergering van de ziekte.

Het is dus belangrijk om te beklemtonen dat de natuurgeneeskundige 
behandelaar zich niet zozeer in directe zin richt op de bestrijding van de 
klachten en symptomen, als wel op het optimaal activeren en versterken 
van de eigen herstelprocessen van de zieke (voor zover deze nog aanwezig 
en voldoende snel te activeren zijn).

DE TWEE DEELTHEORIEËN VAN ROEL VAN WIJK
De volgende stap in de natuurgeneeskundige theorievorming werd gezet 
door onze landgenoot en moleculair celbioloog Roel van Wijk. Zijn on-
derzoek resulteerde in twee deeltheorieën, te weten die van het basisbio-
regulatiesysteem (bbrs) en die van de rol van licht c.q. biofotonen in de 
levens- en besturingsprocessen van de mens. In hoofdstuk 3 werd hierop al 
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nader ingegaan; daarom beperken wij ons hier tot een korte samenvatting.
De essentie van de theorie van Van Wijk c.s. is dat de mens niet over slechts drie 
regulatieniveaus beschikt (mentaal/bewustzijn, zenuwstelsel en hormoon-
stelsel), maar over vier. Het vierde regulatiesysteem voltrekt zich op het ni-
veau van de intercellulaire matrix die zich tussen de cellen bevindt en in feite 
een open verbinding of communicatienetwerk vormt in het gehele lichaam. 
De taken of functies van deze intercellulaire ruimte zijn (Aakster 2006): 
– het verlenen van steun en het bevorderen van samenhang;
– opslag en depot; 
– transport en uitwisseling;
– afweer en controle. 

Door de zich hier voltrekkende elektromagnetische processen kunnen alge-
mene (weinig gedifferentieerde) boodschappen zich met zeer grote snelheid 
(die van het licht) in het lichaam verspreiden. De berichtgeving vindt aan-
zienlijk sneller plaats dan via het zenuwstelsel, maar is wel minder specifiek. 
Een nog ‘tragere’ signaaloverdracht vindt plaats via het hormonale systeem, 
maar deze is specifieker van aard dan die op het neurale niveau. Ten slotte 
draagt ook het mentale of bewustzijnsniveau berichten over, maar dit ge-
beurt erg langzaam, zij het zeer specifiek.

De tweede bijdrage die Roel van Wijk levert aan de verklarende theorie 
van totaalprocessen in het menselijk lichaam betreft die van de biofotonen. 
De essentie hiervan komt tot uitdrukking in de titel van zijn boek: De rol 
van licht in het ontstaan (en de regulatie) van het leven (Van Wijk 2014). In 
zijn boek toont Van Wijk aan welke de essentiële rol is van de biofotonen 
(korte laser-achtige lichtflitsen) in de communicatie tussen cellen en hun 
dna ten behoeve van basale regulatie- en  besturingsprocessen van het ge-
hele organisme. 

EEN VERKLARENDE THEORIE
De natuurgeneeskunde beschikt hiermee over een verklarende theorie over 
het ontstaan en het herstel van ziekte.
– De theorie verklaart de manifestatie van ziekte uit de (meerdere of min-

dere) verslakking van het menselijk organisme (auto-intoxicatie).
– Ze verklaart herstelprocessen als fasegewijs verlopende verdedigings-

processen in het organisme (zesfasentheorie van Reckeweg).
– Ze verklaart de daadwerkelijk plaatsvindende ziekte- en herstelprocessen 

vanuit de werkzaamheid van een onderliggend intracellulair regulatie- 
c.q. communicatiesysteem (het zogenoemde bbrs; Van Wijk c.s. 2006).

– Ze laat zien dat de rol van biofotonen (waarschijnlijk) van essentieel be-
lang is in de aansturing van regulatie- en stuurprocessen van het lichaam 
als een geheel.
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Uiteraard claimt de natuurgeneeskunde niet dat ze hiermee alle ziektepro-
blemen van de mens kan oplossen. In die zin blijft de natuurgeneeskunde 
aanvullend op en ondersteunend bij de reguliere geneeskunde, met name 
waar de eigen herstelkracht van de patiënt niet meer in voldoende mate 
aanwezig is of niet meer voldoende snel kan worden geactiveerd.

Dankzij de duidelijke fase-indeling van Reckeweg kan de natuurgenees-
kundige het momentum (de fase) bepalen van het ziekteproces in de pa-
tiënt wanneer deze zich bij hem meldt, waardoor hij zijn therapeutisch 
handelen beter op de zieke kan afstemmen. Als regel zal de behandelaar 
de zieke in een zo vroeg mogelijke fase van zijn ziekzijn willen zien. Ziekte 
kan in dit verband worden begrepen als een geheel van functionele en 
structurele decompensaties van het organisme bij relatief abnormale om-
standigheden.

Deze omstandigheden kunnen sterk uiteenlopen, te beginnen met een 
erfelijke disfunctie of een niet optimaal verlopende zwangerschap en be-
valling. Ook vroege inprenting (Lorentz), opvoedingstekorten of andere 
vroege traumata kunnen de latere gezondheid sterk negatief beïnvloeden. 
Over het algemeen zullen vervolgens onnatuurlijke levensgewoonten en 
belastende omgevingsinvloeden een meer of minder sterke invloed op de 
gezondheid uitoefenen. Daarbovenop zal het verouderingsproces uiteraard 
zijn tol eisen. De natuurgeneeskundige streeft er over het algemeen naar de 
herstellende zieke tot een meer gezonde levenswijze te stimuleren.

DE DIAGNOSTIEK ALS PROCES
De natuurgeneeskunde beschouwt het stellen van een diagnose als proces, 
waarbij ze ernaar zal streven een zo volledig mogelijk beeld te verwerven 
van de gezondheidstoestand van de patiënt. De reguliere diagnose kan 
daarbij het vertrekpunt zijn, maar altijd zal de natuurgeneeskundige zoeken 
naar een uitbreiding daarvan. Het verkrijgen van een totaalbeeld van de 
zieke kan worden gezien als een proces van toenemend inzicht – bij zowel 
behandelaar als zieke – in de aard, uitgebreidheid en ernst van de ziekte-
toestand van het gehele lichaam met inbegrip van de geest. Hierbij genieten 
over het algemeen de functies (zoals ademhaling, beweging, uitscheiding 
enz.) meer belangstelling dan de orgaanafwijking in engere zin. Uiteindelijk 
ordent de natuurgeneeskundige al deze gegevens in een natuurgeneeskundig 
profiel. Het gaat daarbij om een totaalbeeld van iemands constitutie, de 
medische voorgeschiedenis, belangrijkste klachten en ziekteverschijnselen, 
het niveau van het functioneren, het interne en externe evenwicht, moge-
lijke blokkades, het persoonlijke levensverhaal, het geheel van belastende 
factoren, de feitelijke of resterende vitaliteit en de ziektefase volgens het 
Reckeweg-systeem.
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DIAGNOSTISCHE METHODEN EN TECHNIEKEN
Een natuurgeneeskundige behandeling omvat een samenstel van ten minste 
vijf deelprocessen:
– het uitwisselen van informatie tussen behandelaar en patiënt;
– het geleidelijk ontstaan van een vertrouwensrelatie;
– het verloop van ziekte- en herstelprocessen bij de patiënt;
– acties van de zijde van zowel behandelaar als patiënt om deze ziekte- en 

herstelprocessen  in gunstige zin te beïnvloeden;
– belevingsaspecten met betrekking tot de voorgaande processen bij zowel 

patiënt als behandelaar.

Het gaat hierbij om verstrengelde processen. De arts/therapeut bestuurt dit 
totale proces op basis van continue feedback en bijsturing. Het tot stand 
komen van een (natuurgeneeskundige) diagnose moet in dit kader worden 
begrepen, waarbij de volgende methoden van belang zijn:

1. Anamnese
Het gaat hierbij om het verwerven van inzicht in klachten en ziektever-
schijnselen, evenals in de ontstaanswijze en beleving daarvan, de maat-
schappelijke situatie van de patiënt, het niveau van functioneren, eerder 
doorgemaakte ziekten, in de familie voorkomende ziekten, de voedingstoe-
stand en de mentale belasting.

2. Algemeen lichamelijk onderzoek
Het doel hiervan is inzicht te verkrijgen in constitutie, conditie, overgevoe-
ligheden en weerstandsvermogen van de patiënt.

3. Specieel lichamelijk onderzoek
Dit is gericht op onderdelen van het functioneren, met name wat betreft de 
ademhaling, de spijsvertering en stofwisseling. Verder kan hier het onder-
zoek door middel van iriscopie worden genoemd en de zogenoemde Mayr- 
diagnostiek van de buik. 

4. Observatie
Het zien, horen, ruiken en voelen nemen vanouds een belangrijke plaats in 
de natuurgeneeskunde in.

5. Laboratoriumonderzoek
Ook de natuurgeneeskundige maakt gebruik van laboratoriumonderzoek, 
zowel regulier als ‘alternatief’. Bij dit laatste valt te denken aan de analyse 
van bloed, urine, ontlasting en haren, waarbij vooral het onderzoek naar 
overgevoeligheid belangrijk is.  
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6. Specifieke-richtingendiagnostiek
De hieronder vallende diagnostische methoden zijn in principe ontleend aan 
andere geneeswijzen. Zo kan de natuurgeneeskundige een homeopathische 
anamnese afnemen of kunnen acupunctuurpunten worden onderzocht. Be-
langrijk is in dit verband de zogenoemde Vegatest (zie hoofdstuk 13).

ENKELE NATUURGENEESKUNDIGE DIAGNOSTISCHE METHODEN

Bio-elektrische of elektrofysiologische diagnostiek
In de natuurgeneeskundige praktijk wordt meer en meer gebruikgemaakt 
van allerlei elektrofysiologische metingen aan het lichaam om de conditie 
van de patiënt beter in kaart te brengen. Elektrofysiologische diagnostiek 
(efd) is een meting van de elektrische weerstand van de huid op plaatsen 
die als acupunctuurpunten worden aangemerkt. Op basis van de gemeten 
weerstand worden functies en disfuncties in kaart gebracht, die vervolgens 
door diagnostische software in een logische samenhang komen te staan. 
Ook kan de werkzaamheid van medicamenten getest worden door te me-
ten of ze voor normalisering van de meetwaarden kunnen zorgen. Voor-
beelden zijn de Vegatest, Bicom, asr, de elektro-acupunctuur volgens Voll 
of bioresonantie (zie hoofdstuk 13). 

Buikdiagnostiek volgens Mayr
Dit is een uitgebreid systeem om de conditie van de spijsverteringsorganen 
en de voedingssituatie te kunnen bepalen. Naast een uitgebreid onderzoek 
van de buik wordt de ontlasting onderzocht en wordt de conditie van de 
spijsverteringsorganen beoordeeld op grond van de lichaamshouding en as-
pecten van de huid.

Diagnostisch onderzoek naar voedselallergieën en -overgevoeligheden
Deze methodiek wordt in de natuurgeneeskunde veel toegepast. Een voed-
selintolerantie werkt vaak als stoorzender of blokkade voor andere functies 
van het lichaam.

Fysisch onderzoek
Dit onderzoek richt zich op de houding, de ademhaling, de toestand van het 
onderhuids bindweefsel, de omvang van de buik en de aanwezigheid van 
gas in het darmkanaal. Het waarnemen met de hand is hier soms tot een 
hoge kunst ontwikkeld, en is tevens een vorm van bewust contact maken.

Haaranalyse (‘mineraaltest’)
Dit is een diagnostische laboratoriumbepaling die wordt uitgevoerd om een 
mineralenstatus te verkrijgen. Er wordt uitgegaan van de gedachte dat net 
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zoals een vitaminetekort kan leiden tot allerlei klachten en afwijkingen, dit 
ook het geval is voor een mineralentekort in het lichaam. Een tekort van 
een bepaald mineraal kan uiteenlopende klachten geven. Een gebrek aan 
koper bijvoorbeeld kan tot uiting komen in anemie, oedeem, osteoporo- 
se en huidafwijkingen. Een gebrek aan mangaan kan tot uiting komen in 
diabetes, multiple sclerose, astma, nervositeit, epilepsie, allergieën en ver-
moeidheid. Zo past bij elke mineraaldeficiëntie een hele rij klachten.

Niet alleen mineralentekorten kunnen resulteren in klachten, ook een 
teveel van een bepaald mineraal of de aanwezigheid van een mineraal dat 
normaal niet in het lichaam thuishoort, kan tot afwijkingen leiden. In het 
bijzonder milieuverontreiniging kan toxische waarden van bepaalde mine-
ralen veroorzaken. In daartoe gespecialiseerde laboratoria kan onderzoek 
worden gedaan naar enkele tientallen mineralen. Het gaat meestal om cal-
cium, magnesium, natrium, kalium, chroom, mangaan, ijzer, zink, koper, 
fluor, fosfor, jodium, kobalt, lood, kwik en cadmium. Onderzoek naar het 
gehalte aan mineralen kan plaatsvinden aan de hand van bloed, urine, na-
gels of haren van de patiënt. Meting van mineralen in bloed of urine geeft 
de toestand weer op een bepaald moment; haaranalyse geeft een beeld van 
het mineralengehalte van het lichaam over langere termijn. Haren bestaan 
immers uit afgestoten cellen, waarvan de samenstelling niet meer verandert. 
Voor de analyse is dat achterhoofdshaar, dat het dichtst bij de huid zit. Het 
haar mag niet verder dan vier centimeter van het hoofd verwijderd zijn. 

Haarddiagnostiek
Bepaalde plaatsen (littekens, ontstekingen e.d.) kunnen als stoorveld van 
het autonome zenuwstelsel functioneren en daardoor klachten veroorza-
ken. Het opsporen van deze haarden gebeurt onder andere met behulp van 
elektrofysiologische meetinstrumenten (zie het hoofdstuk 13) of met tech-
nieken gebruikt in de neuraaltherapie (zie hoofdstuk 12).

hlb-bloedtest of levend-bloedanalyse
Deze test is voor het eerst beschreven door de Duitse arts Henri Heitan 
(hij noemde het de microfotobloedtest) en verder ontwikkeld door Lagar-
de en de Amerikaanse ingenieur Bradford. Vandaar de naam hlb-test. Bij 
deze vorm van diagnostiek worden de vorm en het patroon bestudeerd die 
ontstaan na het laten indrogen van een druppel bloed (hlb-bloedtest) of 
serum (serumdroogmethode). Het bloed wordt vervolgens onder een speci-
ale fasecontrastmicroscoop bekeken. De bloedcellen worden beoordeeld op 
kleur, doorzichtige gaten, necrotische materialen, poreusheid en andere pa-
thologische condities van de cellen. Voorts wordt ook veel aandacht besteed 
aan aard en kwaliteit van het fibrinestelsel. Door het observeren van het 
ontstane patroon na bloedopdroging (er ontstaat dan een specifiek breuk-
patroon) worden aanwijzingen verkregen over lichaamsfuncties die zijn ge-
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stoord. Op grond van de microscopische beelden, die worden vastgelegd 
op foto’s, zouden uiteenlopende pathologische condities worden ontdekt. 
Verder zou het mogelijk zijn met dit bloedonderzoek voor- of achteruitgang 
van de ziekte te zien en resultaten van (niet-toxische) therapieën te volgen. 
Er is scepsis over de betrouwbaarheid van de levend-bloedanalysetest om-
dat het op basis van de huidige microbiologische kennis niet mogelijk is 
pathogenen en pathologische condities als candida-overgroei en de ziekte 
van Lyme met één enkele druppel bloed te determineren.

Iriscopie
Deze vorm van natuurgeneeskunde maakt het mogelijk stoornissen in het 
menselijk lichaam te herkennen aan de hand van abnormale vlekken, lijnen 
en verkleuring in de iris (het regenboogvlies) van het oog. Het gaat daarbij 
om verschijnselen die in het gehele oog kunnen voorkomen: in iris, pupil, 
oogwit, oogleden en wimpers. Ook informatie over de constitutie van de 
patiënt kan met behulp van iriscopie geverifieerd worden. Aan het einde van 
de achttiende eeuw zag de Hongaarse arts Ignaz von Peczely kleur- en vorm-
veranderingen in de iris en legde verbanden met aandoeningen elders in het 
lichaam. Op deze wijze kwam hij tot een soort landkaart van de linker- en 
de rechteriris. In Nederland was het vooral Jacomine Landman-Kasper die 
door lezingen en publicaties veel aan de kennis van de iriscopie heeft bijge-
dragen. Wanneer er weinig pigment aanwezig is, krijgt de iris een blauwe 
kleur; naarmate er meer pigment aanwezig is, wordt de kleur respectievelijk 
grijs, groen of variaties op bruin. De gedachte achter de iriscopie is dat elk 
orgaan en elk onderdeel van het menselijk lichaam zich bij ziekte kenbaar 
maakt in het regenboogvlies. Is het lichaam gezond, dan toont de iris een 
regelmatig beeld. Bij ziekte van een bepaald lichaamsdeel wordt in de iris 
een bepaalde afwijking zichtbaar. Een acute ontsteking in een orgaan kan 
zich aftekenen als een fel wit stipje, een maagzweer kan zich in de iris tonen 
als een bruine of donkere vlek. Na een diagnose te hebben gesteld, weet de 
iriscopist op welke aandoeningen speciaal gelet moet worden.

In het onderzoek naar het effect van de iriscopie zijn de uitkomsten wis-
selend. De betrouwbaarheid van iriscopie als diagnostische methode is in 
enkele studies onderzocht en niet als betrouwbaar ondervonden in bijvoor-
beeld het vaststellen van galstenen. Therapeuten gebruiken iriscopie vooral 
ter verificatie van een al op basis van de anamnese veronderstelde natuur-
geneeskundige diagnose. Vrijwel altijd wordt irisdiagnostiek gecombineerd 
met een andere natuurgeneeskundige diagnostische methode.

Kinesiologie
In de praktijk is kinesiologie een verzamelnaam voor benaderingswijzen 
die zich met spiertesten bezighouden. De spiertest is het diagnosesysteem 
van de kinesiologie. Hiermee kan de aard van een stoornis worden vastge-
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steld: structureel/lichamelijk, biochemisch, elektromagnetisch of genetisch 
(aangeboren). Dit bepaalt welk gebied of onderdeel voor verandering in 
aanmerking komt.

Ontlastingsonderzoek
Binnen de natuurgeneeskundige visie spelen de darmen een vitale rol in de 
preventie van ziekte en het handhaven van gezondheid. Daarom is het van 
belang om meer te weten over de conditie van de darmen en het vermogen om 
toxinen uit te scheiden. Goed functionerende darmen voorkomen verslak-
king. Natuurgeneeskundigen kunnen complementair ontlastingsonderzoek 
inzetten bij het diagnosticeren van aan de darm gerelateerde gezondheids-
klachten en bij het bepalen van de darmconditie. Het ontlastingsonderzoek 
meet een verzameling indicatoren in de darmen, waaronder de samenstelling 
van het darmmicrobioom. De verhouding in en de diversiteit en kwantiteit 
van het darmmicrobioom is een indicatie van de darmconditie in relatie tot 
de spijsverteringsfunctie en het immuunsysteem. Verhoogde hoeveelheden 
tijdelijk aanwezige bacteriën, gisten en schimmels in de darmen zijn een 
teken van intestinale dysbiose (het tegenovergestelde van symbiose). Andere 
darmindicatoren zijn mogelijke overgroei van opportunistische schimmels, 
parasieten, secretorisch IgA en de fecale pH-waarde van de ontlasting; de 
microscopische inspectie van vetten, zetmeel (koolhydraten) en spiervezels 
(eiwitten) kan een indicatie geven van de spijsverteringsfuncties. 

Polsdiagnostiek
Aan de hand van de verschillende pulsen van de arteria radialis kunnen 
gegevens worden verkregen over bepaalde organen en orgaansystemen (zie 
hoofdstuk 7). Ook met elektro-acupunctuur kunnen diagnostische gege-
vens worden verzameld (zie hoofdstuk 13).

Reflexzonediagnostiek
Op de hand, het gelaat, de voeten en de tong bevinden zich reflexzones 
van organen. Dit wil zeggen dat deze gebieden en organen op een bepaalde 
manier (via zenuwbanen of meridianen) met elkaar verbonden zijn. Deze 
reflexzones of projectievelden geven informatie over de eventuele verstorin-
gen van inwendige organen.

Tongdiagnostiek
Het stellen van een diagnose op basis van het uiterlijk van de tong (zie 
hoofdstuk 7).

Voetreflexdiagnostiek
Dit is een onderdeel van voetreflextherapie. Verstoringen elders in het li-
chaam kunnen tot uiting komen op de reflexgebieden van onder andere 
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de voeten in de vorm van pijn, temperatuurverschillen, verandering van de 
weefselspanning en de huidconditie (zie hoofdstuk 12).

REGULIERE DIAGNOSE ALS VERTREKPUNT
Het vertrekpunt bij de genoemde diagnostische methoden is vaak de re-
guliere diagnose zoals die bekend is uit de verwijsbrief of uit mededelin-
gen van de patiënt. De natuurgeneeskundige tracht deze op ziekte gerichte 
diagnose echter uit te breiden tot een totaalbeeld van de zieke. Dit wordt 
uiteindelijk – in overleg met de zieke – vertaald in behandeldoelen en een 
behandelplan dat ten grondslag ligt aan de natuurgeneeskundige behande-
ling (zie volgende paragraaf). Bij zowel de therapie als de behandeling is het 
zogenoemde tal-complex uiterst belangrijk: het geheel van Tijd, Aandacht 
en Liefde (Aakster 2006).

4. DE NATUURGENEESKUNDIGE BEHANDELMETHODE

In de natuurgeneeskunde bestaat geen een-op-een relatie tussen diagno-
se en therapie. Aangezien iedere natuurgeneeskundige diagnose uniek is, 
namelijk specifiek afgestemd op de persoon van de zieke, zal ook de be-
handeling uniek moeten zijn; zo nodig wordt de gekozen koers tijdens het 
behandelproces nog nader bijgesteld. Uiteraard wil ook de natuurgenees-
kundige zich louter bedienen van therapieën die veilig en werkzaam zijn. 
Vaak speelt hierbij, naast de formele opleiding, tevens de beroepsmatige 
ervaring een belangrijke rol. Het gaat dan zowel om de ervaring van de 
individuele arts als om die van de gehele beroepsgroep op de wat langere 
termijn (trial-and-errorproces). Voor het welslagen van deze behandelwijze 
is het uiteraard noodzakelijk dat de zieke nog over voldoende herstelkracht 
beschikt, of dat deze kracht sneller kan worden gereactiveerd dan dat het 
ziekteproces voortschrijdt. Therapeutisch succes hangt dus in belangrijke 
mate af van het moment waarop de zieke zich voor behandeling aanmeldt: 
in welke van de zes fasen van Reckeweg (zie paragraaf 3) bevindt hij zich 
op dat moment?

Over het algemeen zal het doel van de natuurgeneeskundige behandeling 
zijn het behoud en herstel van harmonie en evenwicht, van de capaciteit tot 
optimaal functioneren, en dus het herstel van de balans tussen belasting en 
belastbaarheid. Het wegnemen van eventuele blokkades kan hiervan onder-
deel zijn, evenals het verbeteren van de werking van haperende organen, en 
reiniging en ontspanning. Belangrijk is daarbij vaak dat ook de verhouding 
tussen de zieke persoon en zijn omgeving wordt hersteld of verbeterd. Het 
gaat immers altijd om de dubbele balans van de interne en externe relaties 
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en processen. Daarbij moet de veronderstelde oorzaak van het probleem 
van de patiënt worden aangepakt.

Een natuurgeneeskundige behandeling definiëren wij als het met instem-
ming van de patiënt daadwerkelijk en op professionele wijze verlenen van 
bijstand bij het herstel en behoud van zijn of haar gezondheid en (vermogen 
tot) welbevinden; de arts of therapeut ondersteunt hierbij de zieke, genezen 
doet de zieke zelf! Hiertoe kiest de arts of therapeut bij voorkeur de kleinst 
mogelijke prikkel c.q. de minst ingrijpende interventie die werkzaam en 
veilig is.

Bijna altijd bestaat de behandeling uit een complex van maatregelen, er 
is dus sprake van een behandelprogramma; uiteraard moeten de onderdelen 
daarvan elkaar ondersteunen, willekeurige of een te groot aantal combina-
ties zijn uit den boze. De uiteenlopende methoden en technieken worden 
meestal op verschillende momenten ingezet. Reiniging is bijvoorbeeld ty-
pisch een aanvangsmaatregel, andere therapieën dienen eerder ter conso-
lidatie van het bereikte resultaat. Niet altijd zijn alle behandelonderdelen 
zuiver natuurgeneeskundig; soms worden ook methoden en technieken uit 
de reguliere geneeskunde, de acupunctuur of de orthomanuele geneeskunde 
ingezet.

Binnen de natuurgeneeskunde zijn belangrijke deelgebieden te onder-
scheiden. Een belangrijk deelgebied is bijvoorbeeld dat van de voedingsthe-
rapie. Ook vormt de hydro- en balneotherapie een belangrijk natuurgenees-
kundig toepassingsgebied, evenals ademhalings- en ontspanningstherapieën. 
Ook de fytotherapie (behandeling met plantaardige geneesmiddelen) is een 
belangrijk toepassingsgebied (zie hoofdstuk 6). Voorts wordt de neuraalthe-
rapie tot de natuurgeneeskundige methoden en technieken gerekend. Het 
geheel wordt doorspekt met adviezen ten aanzien van een gezonde leefwijze. 

Aangezien het bij de behandeling gaat om de inzet van een in de tijd 
gespreid samenstel van natuurgeneeskundige methoden en technieken, ver-
onderstelt dit een duidelijke planmatigheid bij de behandelaar. Er zijn acht 
strategieën te onderscheiden; we bespreken ze min of meer analoog aan 
de mate waarin zij ingrijpen in het regulatieproces van de patiënt: van het 
beïnvloeden van de omgevingscondities tot het niveau van het bbrs (basis-
bioregulatiesysteem).

BEHANDELSTRATEGIEËN

Relatiemanagement
Op dit niveau schept de behandelaar de condities voor een prettige en suc-
cesvolle behandeling. Meestal worden tijdens deze eerste kennismaking 
verschillende stappen doorlopen: het eigen verhaal van de zieke, het aan-
leggen van een patiëntendossier, het geven van uitleg over de werkwijze en 
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te verwachten resultaten, een uitgebreide anamnese, de verwachte rol van 
de patiënt, het scheppen van een goed samenwerkingsklimaat of het nemen 
van eventuele therapeutische noodmaatregelen.

Gedrags- en omgevingsmodificatie
Deze strategie wordt gestuurd door de vraag: wat zou er in het gedrag van 
de patiënt of in diens directe omgeving moeten veranderen om zijn gezond-
heid en/of welbevinden duurzaam te verbeteren? Hier zijn vooral inzichtge-
vende gesprekken en concrete adviezen aan de orde, zeker als bij de arts of 
therapeut de overtuiging bestaat dat omstandigheden of gedrag niet alleen 
het probleem van de zieke (mede) veroorzaken, maar dit ook in stand hou-
den. Gedacht kan worden aan maatregelen als gezondere omgevingslucht, 
minder knellende kleding of schoeisel, cosmeticagebruik, voedselkeuze en 
-bereiding, of ontspanningsoefeningen.

Mentale reconditionering
Het komt hier vooral aan op een grondige training van de arts of thera-
peut in psychotherapeutische methoden en/of technieken, zoals cognitie-
ve gedragstherapie, counseling, rebalancing of healing. Deze benadering is 
vooral aangewezen wanneer de behandelaar (en de patiënt of cliënt) ervan 
overtuigd is dat sprake is van een fundamenteel negatieve gedragsset, een 
blokkade of negatieve conditionering. Hiervan zou de patiënt of cliënt zich 
bewust moeten worden om vanuit een volledig en hernieuwd bewustzijn 
vrijere en gezondere keuzes te kunnen maken in het leven.

Prikkeltherapieën
Het doel van deze behandelstrategie is de zieke te prikkelen om in zichzelf 
wenselijk geachte gezonde en genezende reacties op te roepen. Een voor-
beeld in dit verband is de koortstherapie door warme baden of pakkingen. 
Daardoor worden meer afweerstoffen geactiveerd of aangemaakt, waar-
door gezondheidsstoornissen en ziekten beter kunnen worden bestreden. 
Deze methode wordt soms ook onder de naam ‘hyperthermie’ in de kanker-
bestrijding toegepast. Andere voorbeelden zijn zon- en lichttherapieën. De 
huid is voor de patiënt het contactorgaan tussen binnen en buiten. Afval-
stoffen kunnen via de huid worden uitgescheiden, helende energieën kun-
nen via de huid worden toegevoerd. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de 
aanmaak van vitamine D onder invloed van (zon)licht. 

Functieoptimalisatie
Deze strategie is erop gericht specifieke functies waarin iemand onder- of 
overpresteert te optimaliseren. Deze strategie wordt ook wel met het begrip 
drainage aangeduid: door reiniging of drainage via de huid, darmen, lymfe 
of het bloed wordt functieoptimalisatie bewerkstelligd. Daarbij kan gedacht 
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worden aan ademhaling, spijsvertering, cognitie, seksualiteit of motoriek. 
De natuurgeneeskunde beschikt hier over een rijk scala aan methoden en 
technieken. Bekend zijn de ademhalingsoefeningen en -therapieën. Gesteld 
wordt dat de westerse mens door zijn gespannen bestaan vaak een te op-
pervlakkige ademhaling heeft, die meestal grotendeels beperkt blijft tot de 
borstademhaling, waar een diepere buikademhaling wenselijker zou zijn. 
Ademhalingstechnieken worden overigens ook in veel andere disciplines 
toegepast, zoals bij yoga, mazdaznan en antroposofische geneeskunde. Een 
tweede voorbeeld betreft de spijsverteringsfunctie. De behandeling daar-
van begint al bij het soort voedsel dat iemand eet en de bereiding daarvan. 
Vervolgens is de kauwfunctie aan de orde en de tijd die iemand zichzelf 
gunt om rustig te eten en te verteren. Ongezonde eetgewoonten kunnen zich 
manifesteren in soms ernstige ontregelingen van de darm- en uitscheidings-
functies. Een vastenkuur kan hier erg nuttig zijn, alsook bepaalde dieet-
maatregelen en de aanwending van symbionten in geval van een gestoorde 
bacteriehuishouding.

Ondersteuning van de homeostase
Deze therapieën beogen op een dieper niveau aan te grijpen dan dat van de 
hierboven besproken concrete functies. Het gaat eerder om het daaronder 
liggende niveau waarop alle functies in hun onderlinge samenhang worden 
gecontroleerd, gecoördineerd en gestimuleerd, dus dat van de homeostase.

Een voorbeeld om de zieke op dit niveau te behandelen is het langdurig 
en grondig vasten, gericht op een ‘totale’ schoonmaak van het menselijk 
systeem. Meestal gebruikt de zieke dan gedurende een aantal dagen alleen 
water of sappen, al dan niet voorafgegaan door een klysma of ‘braakkuur’. 
Er bestaan speciale centra waar iemand dit soort ingrijpende kuren onder 
begeleiding kan ondergaan; vastenkuren bestaan er in vele vormen, maar 
niet alle zijn even effectief. Vasten wordt nuttig en soms noodzakelijk geacht 
bij aandoeningen als spijsverteringsstoornissen, overgewicht, chronische 
ontstekingen van het spijsverteringskanaal, gebrek aan eetlust en diverse 
andere chronische klachten. Bij ver voortgeschreden ernstige ziekteproces-
sen kan soms van een contra-indicatie sprake zijn.

Een tweede voorbeeld is de Baunscheidt-methode, een methode die de 
afweerkracht van het lichaam meet wat betreft het kunnen uitscheiden van 
vreemde en schadelijke stoffen. Daartoe worden met behulp van een spe-
ciaal apparaat 35 niet-bloedende huidprikjes aangebracht, waarna de huid 
wordt ingesmeerd met een croton bevattende olie en wordt afgedekt met 
vette watten. Het ontstaan van met pus gevulde blaasjes laat dan conclusies 
toe over de afweerkracht van het betreffende organisme.

Geneeskunde in Nederland BW.indd   144 22-11-16   10:11



145

NATUURGENEESKUNDE

5

Bio-elektromagnetische regelsystemen
Deze strategie gaat dieper dan de vorige en is nog goeddeels in ontwikkeling 
(Van Wijk 2014). Het gaat hier om de beïnvloeding van basale regel- en 
stuursystemen in het menselijk lichaam. Daarbij staat de signaaloverdracht 
tussen dna, cellen en weefsels centraal. Van Wijk en zijn internationale 
onderzoeksgroep hebben al beloftevolle resultaten laten zien van deze nieu-
we manier van benaderen. Een en ander kwam al uitvoerig aan de orde in 
hoofdstuk 3.

Eradicatie 
Deze strategie heeft te maken met het verwijderen of onderdrukken van de 
ziekteverschijnselen of de gevolgen ervan, bijvoorbeeld door een operatie 
of door sterk werkende medicijnen. Deze strategie wordt nauwelijks toege-
past in de natuurgeneeskunde, noch in de complementaire geneeswijzen in 
meer algemene zin. De natuurgeneeskundige artsen en therapeuten kiezen 
er immers voor de zieke of zijn lichaam en geest zelf het herstelwerk te laten 
doen. In noodgevallen kunnen zij echter op eradicatie terugvallen, bijvoor-
beeld als een ernstig eczeem zo jeukt en pijnlijk is, dat soms hormoonzalven 
worden toegepast, of om bij ernstige vormen van reuma met medicatie de 
pijn te dempen.

HERSTELPROCES IN STAPPEN
Over het algemeen zal ook het herstelproces zich in bepaalde stappen of 
fasen ontwikkelen, waarbij een min of meer omgekeerde volgorde kan wor-
den gezien als die bij het ontstaan van ziekte, zoals die door Reckeweg is 
aangegeven. In dit kader moet aandacht worden gevraagd voor een feno-
meen dat bekendstaat als beginverergering, dat ook wordt gezien bij andere 
‘alternatieve’ therapievormen. Met deze term wordt gedoeld op het feit dat 
in bepaalde gevallen in het begin van de natuurgeneeskundige behande-
ling tijdelijk een verergering van de ziekte of klacht optreedt. Dit wordt 
als volgt verklaard: bij chronische processen is sprake van een hernieuwde 
evenwichtstoestand op een verlaagd niveau van functioneren. Het oogmerk 
en feitelijke effect is vaak dat de natuurgeneeskundige interventie dit vast-
zittende (disfunctionele) evenwicht weer in beweging brengt. Dat laatste 
leidt tot bepaalde acute reacties van het lichaam (en soms ook van de geest), 
maar deze zijn van voorbijgaande aard – op voorwaarde dat de zieke goed 
wordt voorbereid op deze eventueel te verwachten reacties, opdat hij of 
zij niet teleurgesteld voortijdig afhaakt. Want na deze beginreacties begint 
pas het eigenlijke herstelproces. En de arts of therapeut is daarom meestal 
blij met deze beginreacties omdat het duidelijk maakt dat de patiënt op de 
therapie gaat reageren.
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Een belangrijke factor in dit geheel is bovendien de tijd. Er is wel gesteld dat 
een natuurgeneeskundige behandeling even lang duurt in maanden als het 
ontstaan van de ziekte in jaren heeft geduurd. Maar ook de individuele con-
sulten met de patiënt hebben hun tijd nodig; voor een eerste gesprek wordt 
meestal een uur uitgetrokken en vervolggesprekken kosten twintig minuten 
tot een halfuur. Gemiddeld zijn zo’n zes consulten toereikend en bedraagt 
de behandelduur ongeveer zes maanden, met toenemende intervallen tussen 
de consulten. Ruim 80% van de patiënten die de behandeling doorzetten, 
zou duidelijk verbeteren (Aakster 2014).

NATUURGENEESKUNDIGE BEHANDELMETHODEN
Aakster en Noorden (zie de Bijlage ANCAR-systeem) noemen als na-
tuurgeneeskundige behandelmethoden: (hoge)darmbaden, luchttherapie, 
ademhalingstherapie, hydrotherapie, zweetkuren, symbiontentherapie, en-
dobionten, aderlaten, koppenzetten, huidroodmakende middelen, Spaan-
se-vliegpleisters, mesotherapie, bijengif en mierenzuur, Pandorf-inenting, 
Cuti-vaccin, fontanellen, cauterisatie, urinetherapie, hematogene oxidatie-
therapie, ozontherapie, zuurstofinspuiting, nosodentherapie, en roederen. 
De natuurarts Jaap Reijntjes noemt bovendien nog: ontstoring, acupunc-
tuur, fytotherapie, heilmagnetisme, homeopathie, schröpfen en shiatsuthe-
rapie. Hierna worden enkele van de meest gebruikte therapieën (in alfabe-
tische volgorde) besproken.

Celtherapie
Dit is een zogenoemde regeneratietherapie, dat wil zeggen dat ze is gericht 
op vernieuwing en herstel van weefsels en cellen. De gedachte dat dierlijke 
of menselijke organen een geneeskrachtige werking kunnen hebben, stamt 
al uit de tijd van de oude Egyptenaren.

We zullen hier met name de celtherapie volgens Niehans bespreken. In feite 
is dit een vorm van transplantatie: er wordt een oplossing van afzonderlijke 
cellen bij de patiënt geïnjecteerd. Bij voorkeur zijn dit cellen van ongebo-
ren schapen (foetale cellen), om overgevoeligheidsreacties zoals shock te 
voorkomen. De geïnjecteerde cellen worden door het lichaam binnen enkele 
uren afgevoerd naar soortverwante cellen en weefsels in de patiënt. Het 
lichaam betrekt daaruit bouwstenen voor het eigen herstel. Bij hartaandoe-
ningen betreft het hartcellen (van het ongeboren schaap), bij leveraandoe-
ningen levercellen, enzovoort. In de praktijk gaat het vaak om combinaties 
van cellen die voor iedere patiënt individueel worden samengesteld.

Na een dag of drie kan bij de patiënt een vermoeid gevoel optreden; de 
eigenlijke regeneratiefase begint na ongeveer tien dagen. De eetlust neemt 
dan weer toe, evenals meestal het gewicht en de doorbloeding van de huid. 
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Objectief kan een verhoogd prestatievermogen worden vastgesteld en soms 
normalisering van de functie van het aangedane orgaan. De celtherapie 
geeft de beste resultaten bij een ontoereikende functie van de klieren met in-
wendige afscheiding, voortijdige veroudering en verlies van vitaliteit, chro-
nische ziekten van het skelet, en algehele zwakte van het afweersysteem. 
Deze methode kan uitsluitend door (natuur)artsen worden toegepast.

Chelatietherapie
Dit is een in de Verenigde Staten ontwikkelde therapie tegen atherosclerose 
en daaraan gerelateerde aandoeningen zoals angina pectoris en etalagebe-
nen. Daarnaast wordt de therapie gebruikt als er aanwijzingen zijn dat het 
lichaam te zwaar is belast met opgehoopte gifstoffen, zoals zware meta-
len (kwik, lood, cadmium). Hierbij wordt via een infuus ethyleendiamine-
tetra-acetaat (edta) samen met natriumchloride als infusievloeistof in de 
bloedbaan gebracht. edta breekt de kalkafzetting in de slagaderen af door 
met het ionisch calcium een binding (chelaat) aan te gaan. Dit edta-calci-
umcomplex wordt door de nieren uitgescheiden via de urine en door de le-
ver via het darmkanaal. De behandeling bestaat uit ten minste zo’n twintig 
tot dertig infuusbehandelingen, die om de dag worden gegeven. Enige tijd 
na de eerste serie behandelingen is een nabehandeling noodzakelijk. Naast 
de behandeling met edta wordt de patiënt nadrukkelijk gewezen op het 
belang van een natuurlijke voeding en het stoppen met roken. Tijdens en na 
de behandeling moeten vitaminen en mineralen (vitamine c, verschillende 
b-vitaminen, magnesium en kalium) worden ingenomen. De toepassing van 
chelatietherapie zou in de praktijk veilig zijn, maar zowel de werking als de 
veiligheid van deze therapie staat al sinds de jaren 1980 ter discussie.

Darmbaden en colonhydrotherapie 
De bedoeling van darmbaden, ook wel klysma’s genoemd, is de gifstoffen 
die zich in de darmen hebben opgehoopt te verwijderen. Het is onder ande-
re geïndiceerd bij verkoudheid, infecties, acute obstipatie en vergiftigingen. 
Klysma’s worden ook toegepast tijdens vastenkuren. Hoe eerder en vaker 
tijdens de eerste fase van de ziekte de darmledigingen plaatsvinden, des te 
sneller worden de gifstoffen afgevoerd en herstelt het lichaam zich.

Huidafleidingsmethoden
Op de plaats waar het lichaam pijn aangeeft, hopen zich schadelijke stoffen 
op en deze zoeken een uitweg naar buiten. Als het niet lukt een uitweg te 
vinden, kan het lichaam worden geholpen door een opening in de huid te 
maken. Dit is in het kort het idee van Paracelsus over pijn en de behandeling 
daarvan. Op deze gedachte van Paracelsus zijn de volgende huidafleidings-
methoden gebaseerd, die tot op heden worden gebruikt. Huidroodmakende 
middelen (rubefacientia) zouden een gunstige werking hebben doordat de 
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lokaal opgehoopte pathologische producten worden geresorbeerd. Gebruik 
van Spaanse-vliegpleisters is de meest voorkomende methode om blaren 
te trekken (vesicatie). Na het verwijderen van de pleister wordt (steriel) de 
ontstane blaar leeggezogen, zodat de giftige stoffen worden afgevoerd en de 
resterende afvalstoffen door het lichaam verder kunnen worden uitgeschei-
den. Een soortgelijke toepassing vindt plaats met bijengif of mierenzuur. 

De Baunscheidt-methode is een exanthematische geneesmethode, die 
door bepaalde zalven teweeggebracht kan worden, en werd geïntroduceerd 
door de Duitse technicus Baunscheidt (1809-1874). Hij construeerde een 
apparaat met een platte, ronde bedding met fijne naalden erin, die door een 
veer in de huid kunnen worden geprikt. Het apparaat laat telkens onge-
veer 35 niet-bloedende huidprikjes achter, die te vergelijken zijn met mug-
genbeten. Elk prikje is ongeveer twee millimeter diep. De plaats waar is 
geprikt, wordt ingesmeerd met een bepaalde olie die onder meer croton 
bevat. Daarna wordt de behandelde plaats afgedekt met vette watten en/of 
katoen. De volgende dag ontstaan met pus gevulde blaasjes. Uit de kracht 
van de reactie kunnen conclusies worden getrokken over de afweerkracht 
van het lichaam om vreemde stoffen uit te scheiden. Exantheem dient dan 
ook, evenals koorts en acute ontstekingen, niet gezien te worden als een 
ziekte, maar als een gunstig teken dat moet worden ondersteund. De door 
baunscheidtisme verkregen pustels voeren niet alleen giftige stoffen uit het 
lichaam af, ze bevorderen ook de doorstroming van het bloed en zorgen via 
de reflexzones van Head voor tonusverlaging van de verschillende organen, 
waardoor een algemeen gevoel van welzijn zou ontstaan.

Hydrotherapie en balneotherapie
Deze therapieën komen meestal neer op de behandeling met respectieve-
lijk water of modder. Om een duurzame verbetering van de gezondheid te 
bereiken, wordt meestal een kuur van minimaal drie weken aangeraden. 
Kuuroorden zijn locaties waar mensen met uiteenlopende aandoeningen 
zich kunnen laten behandelen met bronwater waaraan geneeskrachtige 
eigenschappen worden toegekend. De hydrotherapie is een basistherapie 
van de natuurgeneeskunde, net als de voedingstherapie. In de reguliere zorg 
maken ook de fysiotherapie en de revalidatiegeneeskunde gebruik van wa-
terbehandelingen.

De oude Grieken en Romeinen pasten al kuurbehandelingen toe in spe-
ciale badhuizen. In de 18e eeuw werd de hydrotherapie door enkele Duitse 
artsen opnieuw ontdekt. Priessnitz en Kneipp waren hier de grote namen. De 
laatstgenoemde ontwikkelde de zogenoemde Kneipp-methode, die klassiek 
is geworden in de hydrotherapie en in kuuroorden. Kneipp combineerde zijn 
behandeling met beweging, geneeskrachtige kruiden en voedingsadviezen.

Geleidelijk ontstonden hier twee stromingen: de natuurwetenschappe-
lijke (reguliere) hydrotherapie en die van de natuurgeneeskunde. Inmiddels 
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zijn er honderden kuuroorden in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Roe-
menië, Frankrijk, Slowakije en Tsjechië. Nederlandse kuuroorden zijn er in 
Nieuweschans, Valkenburg, Domburg, Arcen en Nijmegen; in België zijn er 
in Spa en Oostende.

Belangrijke factoren die de werkzaamheid van de hydro- en balneothe-
rapie bepalen zijn: temperatuur, hydrostatische druk, opwaartse druk, wrij-
vingsweerstand, mechanische factoren, en chemische factoren. Chemische 
stoffen kunnen bijvoorbeeld plaatselijk inwerken op de huid, die de veran-
dering als een reflex doorgeeft aan andere lichaamsdelen. Ook kunnen che-
mische stoffen in de huid doordringen en in het bloed worden opgenomen; 
voorbeelden zijn zouten, zwavel, koolzuur en zuurstof. De inwerking van 
warmte en koude via het water heeft invloed op de stofwisselingsprocessen; 
hierbij kan zowel een directe werking als een werking op afstand, dus el-
ders in het lichaam, worden onderscheiden. De natuurgeneeskunde legt bij 
hydrotherapie de nadruk op de uitscheiding van afvalstoffen via bepaalde 
organen, zoals de zweetafscheiding via de huid. Drinkkuren en darmspoe-
lingen bevorderen de uitscheiding via de darmen.

Koortstherapie (hyperthermie)
In de natuurgeneeskunde worden meestal geen koortsverdrijvende midde-
len gegeven. Integendeel, in het begin van een koortsende ziekte wordt juist 
geprobeerd de koorts te ondersteunen door warme baden en warme pak-
kingen. Wanneer de lichaamstemperatuur stijgt, worden er meer afweer-
stoffen gemobiliseerd. Dit gegeven heeft tot de gedachte geleid dat door 
het opwekken van koorts het lichaam wordt ondersteund in de strijd tegen 
ziekte. Het kunstmatig opwekken van koorts kan gebeuren met malaria-
parasieten, met Überwärmungsbäder volgens Lampert of Schlenz, of met 
echinasin-injecties of -druppels (echinasin is een koortsverwekkende stof). 
Indicaties voor het toepassen van koortstherapie zijn onder andere: reuma-
tische klachten, bepaalde carcinomen en syfilis.

Koppenzetten (schröpfen)
Koppenzetten (ook wel aangeduid als vacuümtherapie) behoort vanouds 
tot de eenvoudige algemene behandelmethoden van klassieke medici als 
Hippocrates, Galenus, Paracelsus, Paré, Boerhaave en vele anderen. Er zijn 
twee methoden: bloedig en onbloedig koppenzetten, die beide de laatste 
jaren in toenemende mate worden toegepast. Bij het bloedig koppenzetten 
wordt plaatselijk bloed aan het lichaam onttrokken, door met een ‘scari-
ficator’ (een instrument met acht tot zestien kleine, zeer scherpe mesjes) 
kleine oppervlakkige sneetjes in de huid te maken en daaroverheen koppen 
te zetten.

De lucht in de koppen is kort voor het plaatsen verwarmd. Wanneer 
de lucht weer afkoelt, ontstaat er een onderdruk in de koppen, waardoor 
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bloed in de kop wordt gezogen. Hiervoor kan ook een pompje worden 
gebruikt. De koppen blijven vijf tot tien minuten zitten. Er worden één of 
meer koppen gezet, maximaal tien. De koppen hebben een inhoud van 100 
tot 300 cc. Er kan op deze wijze per kop 1/8e liter bloed aan het lichaam 
worden onttrokken. Ook worden koppen wel gebruikt om een soort mas-
sage uit te voeren. Hiertoe wordt de kop over het lichaam geschoven zonder 
de vacuümtoestand in de kop op te heffen. Vroeger waren de koppen ge-
maakt van koehoorns, tegenwoordig zijn ze van glas of metaal.

Bij het onbloedig koppenzetten gebeurt hetzelfde, maar de huid wordt 
niet van tevoren beschadigd. De zuiging in de kop roept een zeer sterke 
plaatselijke hyperaemie op. De huid kan daarbij de gehele kop opvullen.

Bij de bepaling van de plaats van de koppen wordt gebruikgemaakt van 
de reflexzones van Head (zie hoofdstuk 12). Dit zijn huidzones die corres-
ponderen met inwendige organen.

Indicaties zijn onder andere: pneumonie, hypertensie, migraine, neural-
gieën, spier- en gewrichtsreuma, ischias en astma bronchiale.

Neuraaltherapie
Deze behandeling bestaat in het injecteren van procaïne (een pijnstiller) of 
een daaraan verwante stof op bepaalde plaatsen van het lichaam. Deze the-
rapie omvat twee onderdelen: de segmenttherapie en het onderzoek naar 
en de behandeling van stoorvelden. De segmenttherapie (beïnvloeding van 
lichaamsdelen op afstand) ontstond omstreeks 1900 door toedoen van de 
Duitse broers Huneke, beiden arts. Verschillende stoornissen of disfuncties 
konden vanaf de huid, via de reflexgebieden, gunstig worden beïnvloed. 
Aandoeningen als reuma, ischias, hardhorendheid, eczeem, angina pectoris, 
astma, maaglijden en galklachten reageerden positief op deze behandeling. 
De neuraaltherapie wordt verder besproken in het hoofdstuk Manuele ge-
neeswijzen.

Spijsverteringstherapie volgens Mayr
Deze therapie beoogt het in zijn natuurlijke evenwicht terugbrengen van 
het spijsverteringskanaal. De voeding is daarbij een van de belangrijkste 
mogelijkheden tot herstel. De verschillende voedingstherapieën komen in 
een apart hoofdstuk ter sprake. In dit gedeelte zal kort worden ingegaan op 
de spijsverteringstherapie zoals die door de Oostenrijkse arts Franz Xaver 
Mayr (1875-1965) is ontwikkeld. Drie grondprincipes vormen de basis van 
zijn therapie:
a.  het ontzien van het spijsverteringskanaal;
b.  reiniging van het spijsverteringskanaal;
c.  training van het spijsverteringskanaal.
De therapie volgens Mayr omvat deze drie onderdelen. 
Het eerste onderdeel kan in verschillende varianten worden uitgevoerd. Het 
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vasten vindt vrijwel alleen plaats in kuuroorden. Het melk-wittebrooddieet 
kan worden uitgevoerd terwijl de patiënt zijn dagelijkse bezigheden voort-
zet. Vaak wordt dit dieet ook minder streng uitgevoerd en mogen naast 
melk en wittebrood ook andere, de darm niet belastende voedingsmiddelen 
worden genuttigd. 

Een therapie volgens Mayr kan één tot vier weken duren. Indicaties zijn 
vooral: lever-, galblaas-, maag-, darm-, huidklachten, reumatoïde artritis, 
astmatische bronchitis en vetzucht.

Symbiontentherapie
Dit is een behandelingsmethode om de verstoorde bacteriehuishouding in 
het lichaam, in het bijzonder in het spijsverteringskanaal, te herstellen. Ver-
storing van deze symbiose heeft ziekte tot gevolg. Bestrijding van aandoe-
ningen met deze achtergrond kan plaatsvinden door middel van de symbi-
ontentherapie. Door onderzoek naar de verschillen in het darmmicrobioom 
bij gezonde en zieke mensen is wel het een en ander te zeggen over dysbiose. 
Zo verschilt bijvoorbeeld de darmmicrobiota van allergische kinderen van 
die van niet-allergische kinderen; bij allergische kinderen is de darmmicro-
biota minder divers. Het gehalte aan bifidobacteriën is laag. Acinetobacter 
komt vrijwel niet voor. Bepaalde lactobacillen kunnen al geactiveerde mest-
cellen verzwakken. Hierdoor wordt de kettingreactie door vrijgekomen 
histamine doorbroken. De lactobacillen zien we minder sterk terug in de 
darmen van allergische kinderen. Clostridia daarentegen komen juist veel 
voor bij jonge kinderen met een allergie. Er zijn verschillende relaties gelegd 
tussen veranderingen in het darmmicrobioom en ziekten als overgewicht, 
leververvetting en de ziekte van Crohn.

Symbiontentherapieën zijn er voor de darmen, de vagina, de mond en 
de keel. De symbionten (probiotica) worden in laboratoria gekweekt en 
worden over een zekere tijdspanne aan de patiënt toegediend. Symbion-
tentherapie gaat samen met aanpassingen in de voeding en vezelinname. 
Fermenteerbare vezels zijn prebiotica en dienen als voedingsbodem voor 
het darmmicrobioom.

Vasten 
Het afzien van vast en vloeibaar voedsel, uitgezonderd water, kruidenthee, 
vruchten- en groentesappen. In de natuurgeneeskunde is vasten een belang-
rijke therapeutische methode. Het is de effectiefste methode om het lichaam 
van afvalstoffen te ontdoen. Iemand kan onmiddellijk met het vasten begin-
nen, maar het is beter het lichaam voor te bereiden door twee à drie dagen 
van tevoren hoofdzakelijk rauwkost of alleen vloeibaar voedsel te gebrui-
ken. Voorafgaand aan en tijdens het vasten worden de darmen gereinigd 
met behulp van klysma’s. Deze worden ’s morgens na het wakker worden 
en ’s avonds voor het naar bed gaan gezet. Hongergevoelens treden tijdens 
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het vasten meestal niet op, tenzij soms in lichte mate gedurende de eerste 
drie dagen. Tijdens de kuur is de uitscheiding via de huid door transpiratie 
erg sterk. Ook de adem kan een onwelriekende geur hebben. Het vasten 
mag niet plotseling worden gestopt. Een geleidelijke overgang vindt plaats 
via waterpap, melkpap en rauwkost naar de gewone voeding. Veelal wordt 
gesteld dat de overgangsperiode net zo lang moet duren als de vastenperio-
de (zie ook het hoofdstuk 15). 

Zweetkuur
Met een zweetkuur wordt beoogd de lichaamssappen te ontslakken, te 
reinigen. Eindproducten van de stofwisseling, een overmaat aan zouten, 
bacteriële toxinen en lichaamsvreemde stoffen worden door het zweten via 
de huid verwijderd. Er is een verschil in giftigheid tussen actief zweten en 
passief zweten. Het actieve zweet is aanzienlijk giftiger, wat betekent dat de 
ontgifting door dit proces het meest effectief is. Je spreekt van actief zweten 
als de transpiratie door actieve zweetarbeid is opgewekt. Passief zweten 
is het opwekken van transpiratie zonder spierarbeid te verrichten (baden, 
wikkels, sauna, medicamenten enz.). Naarmate de giftigheid van het zweet 
afneemt, wordt het transpiratievocht minder onaangenaam ruikend. Voor 
de natuurarts is de transpiratiegeur dan ook zowel kwalitatief als kwantita-
tief een maat voor de gezondheid van de patiënt.

Door het zweten krijgt het afweersysteem een enorme ruggensteun, 
zodat de prognose verbetert. Behalve door inspanning, baden, wikkels en 
sauna kan het zweten worden gestimuleerd door medicamenten. Voorbeel-
den hiervan zijn Flores tiliae (lindebloesemthee), Flores sambuci (vlierbloe-
semthee), Flores chamomillae (kamillethee), ammoniakpreparaten en anti-
moonverbindingen. De beide laatstgenoemde middelen bevorderen in lage 
dosering de huidademhaling en in hogere dosering de zweetsecretie.

Indicaties voor deze kuur zijn onder andere: reuma, vetzucht, jicht, 
chronische bronchiaalcatarre en bronchiëctasieën.

Overige therapievormen
In de natuurgeneeskunde wordt verder gebruikgemaakt van de volgende 
therapievormen, die alle in verschillende hoofdstukken worden behandeld: 
acupunctuur, bewegingstherapie, massage, homeopathie, fytotherapie, ma-
nuele therapie, chiropraxie, en enzymtherapie. Ook vormen psychotherapie 
en lichaam-en-geesttherapieën in toenemende mate een belangrijk onder-
deel van de natuurgeneeskundige behandeling.
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5. ONDERZOEK EN RESULTATEN 

Zoals het onwerkelijk is om in een hoofdstuk over de allopathie een of 
meer onderzoeken aan te halen om deze geneeskunde te toetsen, geldt dit 
ook voor de natuurgeneeskunde. De natuurgeneeskunde is een specialisatie 
binnen de complementaire en alternatieve geneeswijzen, een specialisatie 
gebaseerd op zowel traditionele als wetenschappelijke kennis. De natuur-
geneeskunde is in zoverre bijzonder dat hierbij meerdere therapeutische 
benaderingen kunnen worden ingezet. Wetenschappelijk onderzoek toetst 
niet de natuurgeneeskunde in haar geheel, maar altijd een bepaalde thera-
pie. Meestal wordt die therapie niet alléén ingezet, maar in combinatie met 
andere. Zulke combinaties zijn op de individuele patiënt afgestemd; er zijn 
zodoende weinig gerandomiseerde klinische studies over te vinden, en dat 
geldt ook voor meta-analyses of systematische reviews.

In het algemeen kan gesteld worden dat veel in de natuurgeneeskun-
de toegepaste therapievormen een wetenschappelijke onderbouwing en 
plausibele rationale kennen, maar dat een deel van de therapievormen om 
verschillende redenen nog niet optimaal wetenschappelijk is onderzocht. 
Meer informatie over onderzoeksmethoden en wetenschap in verband met 
de complementaire en alternatieve geneeskunde is te vinden in hoofdstuk 4.

ZES STUDIES NAAR DE EFFECTEN VAN EEN NATUURGENEESKUNDIGE BEHAN-
DELING

Een vijftal studies richtte zich op het meten van de effecten van de natuur-
geneeskundige behandeling in haar geheel. Uit deze studies blijkt dat de 
natuurlijke geïndividualiseerde benadering van nut kan zijn bij de behande-
ling van een aantal chronische aandoeningen die in onze maatschappij veel 
voorkomen.

Studie 1 en 2
De onderzoeksgroep van Seely bestudeerde volgens het reguliere standaard 
gerandomiseerd onderzoek de effecten van een natuurgeneeskundige be-
handeling in vergelijking met de standaardbehandeling bij ruim tweehon-
derd patiënten (n=246) met een hoog risico op hart- en vaatziekten. De 
studie werd uitgevoerd door onderzoeksgroepen verbonden aan de Bastyr 
school voor natuurgeneeskunde in Seattle en de Canadese school voor na-
tuurgeneeskunde in Toronto.

Hart- en vaatziekten zijn voor een groot deel te voorkomen door een 
aantal op voeding en leefstijl gebaseerde interventies, die binnen de natuur-
geneeskunde frequent worden ingezet. Onderzoekers bereikten eerst met 
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een groep van deskundige natuurgeneeskundigen consensus over de belang-
rijkste componenten van de natuurgeneeskundige behandeling bij cardio-
vasculaire aandoeningen en gaven vervolgens training aan de behandelaren 
in de studie. Visolie, meidoornextract en een mediterrane voeding waren 
behandelopties. De zorg die in de studie werd getest was zodoende geïndivi-
dualiseerd, maar de zorg was ingekaderd door advies over de belangrijkste 
componenten van de behandeling: leefstijlcounseling, voedingsadviezen en 
eventueel het inzetten van voedingssupplementen. De standaardbehande-
ling omvatte gebruikelijke bezoeken aan de huisarts.

Aan het einde van het jaar bleek de groep die natuurgeneeskundige zorg 
ontving een 3,6% vermindering van het (Framingham) 10-jaarrisico op 
hart- en vaatziekten te hebben in vergelijking met de groep die standaard-
zorg ontving. De prevalentie van het metabool syndroom was bovendien 
27,4% lager in de groep die natuurgeneeskundige zorg ontving (Seely e.a. 
2013).

Om het effect van een natuurgeneeskundige behandeling aan te tonen is 
het niet strikt noodzakelijk dat patiënten die zo’n behandeling ontvangen 
significant beter scoren dan patiënten die de reguliere standaardbehande-
ling krijgen. Het is vaak voldoende als kan worden aangetoond dat de re-
sultaten van beide benaderingen ten minste aan elkaar gelijkwaardig zijn, 
zodat er niets op tegen is de patiënt zelf te laten kiezen.

Bij twee derde van de deelnemers werd het aantal dagen ziek zijn en het 
zorggebruik geïnventariseerd. De natuurgeneeskundige behandeling bleek 
kosteneffectiever doordat deelnemers in de natuurgeneeskundige groep 
minder vaak ziek waren (kostenbesparing 1187 dollar per deelnemer) en 
minder zorg gebruikten (kostenbesparing 1138 dollar per deelnemer). Op 
basis van deze resultaten werd geconcludeerd dat natuurgeneeskundige 
zorg in een populatie met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten kos-
teneffectief is (Herman, Szczurko, Cooley, & Seely 2014).

Studie 3
Dezelfde groep onderzoekers bestudeerde onder leiding van Cooley de 
werking van natuurgeneeskundige begeleiding in vergelijking tot stan-
daardpsychotherapie in een dubbelblinde gerandomiseerde klinische trial 
onder werknemers met langdurige angst (n=81). Angst komt frequent voor 
in de samenleving en vermindert de kwaliteit van leven van de patiënten. 
Angstige mensen zijn bovendien vaker ziek thuis van het werk. Gedurende 
een periode van drie maanden ontvingen deelnemers geïndividualiseerde 
natuurgeneeskundige zorg (gebaseerd op voedingsadviezen, ontspannende 
ademhalingstechnieken, een multivitaminepreparaat en het kruid ashwa-
gandha). De psychotherapiegroep ontving psychotherapie, ontspannen-
de ademhalingstechnieken en een placebo. Angst – gemeten met de Beck 
Anxiety Inventory – daalde in de natuurgeneeskundige groep met 56,5% 
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(p < 0,0001) en in de psychotherapiegroep met 30,5%  (p < 0,001). Als het 
gaat om geestelijk welzijn, concentratie, vermoeidheid, sociaal functione-
ren, vitaliteit en kwaliteit van leven in het algemeen, werden significante 
verschillen gemeten. Er werden gedurende het onderzoek geen bijwerkingen 
waargenomen (Cooley e.a. 2009).

Studie 4
Een onderzoeksgroep onder leiding van Bradley publiceerde in 2012 een 
prospectieve klinische studie naar de werking van de natuurgeneeskundige 
begeleiding aanvullend op standaardzorg bij volwassenen met diabetes type 
2. (HbA1c-waarden van 7,5-9,5% en minstens 1 extra cardiovasculaire ri-
sicofactor zoals hypertensie, hyperlipidemie of overgewicht). Deelnemers 
werden gevolgd over de periode van een jaar, waarin ze in totaal acht na-
tuurgeneeskundige behandelingen mochten ontvangen. Naderhand werd 
hun herstel vergeleken met patiënten uit een register die gebruikelijke zorg 
voor diabetes hadden ontvangen. Er werd gecorrigeerd voor onderlinge 
verschillen in beide groepen. Na een jaar hadden de deelnemers gemiddeld 
3,8 natuurgeneeskundige behandelingen ontvangen. Bij de groep met onge-
controleerde diabetes bleek zelfzorg aanzienlijk beter in de natuurgenees-
kundige groep, waarvan de deelnemers beter in staat waren de eigen regie 
over hun gezondheid te voeren. Deelnemers die de natuurgeneeskundige 
behandeling ontvingen bereikten sterkere dalingen van de bloedglucose-
waarden als zij aanvullende natuurgeneeskundige zorg ontvingen (Bradley 
e.a. 2012). 

Studie 5
In de Verenigde Staten gebruikt volgens Loven en collega’s 40% van de 
senioren meer dan vijf geneesmiddelen, en is dit percentage stijgend. In 
1998 was de sterfte daar ten gevolge van bijwerkingen van geneesmiddelen 
doodsoorzaak nummer 4 (Lazarou, Pomeranz, & Corey 1998). Uit Eu-
ropese analyses van recentere datum (2015) blijkt een mediane 4% (ran-
ge 0,5-12,8%) van de ziekenhuisopnames toe te schrijven aan averechtse 
effecten van medicatiegebruik. Verschillende typen integrale of integratie-
ve geneeswijzen (gericht op de gehele mens respectievelijk samenwerking 
tussen zorgverleners) kunnen echter de behoefte aan geneesmiddelen bij 
chronische aandoeningen doen verminderen. Mensen met pijn en stress die 
natuurgeneeskundig behandeld worden, lijken bijvoorbeeld minder zorg 
en minder geneesmiddelen te verbruiken ten opzichte van mensen die ge-
bruikelijke zorg ontvangen, zo blijkt uit onderzoek. Onderzoekers van de 
groep van Falkenberg van het Zweedse Karolinska Instituut analyseerden 
gegevens uit de Zweedse database voor zorgverbruik. Mensen met pijn en 
stress die gebruikmaakten van complementaire en alternatieve zorg bleken 
minder geneesmiddelen te verbruiken dan mensen die conventionele zorg 
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ontvingen. Het verminderde verbruik van geneesmiddelen ging gepaard met 
eveneens significant lagere kosten voor voorgeschreven geneesmiddelen. 
Naar aanleiding van deze bevindingen werd vervolgonderzoek uitgevoerd 
om het zorgverbruik van mensen met pijn en/of stress die een integratieve 
behandeling ondergingen te vergelijken met dat van mensen die conven-
tioneel werden behandeld. Uit deze analyse bleek dat mensen met pijn en 
stress die een alternatieve behandeling ondergingen minder vaak en minder 
vervolgconsulten voor behandeling nodig hadden dan mensen met dezelfde 
klachten die conventionele zorg ontvingen (Sundberg 2014).

Studie 6
Claudia Witt van de Universiteit Charité van Berlijn voerde onderzoek uit 
naar het extra effect van complementaire zorg naast de standaardbehande-
ling bij borstkankerpatiënten (n=275)  in het ziekenhuis Meran in Zuid-Ti-
rol. De complementaire zorg bestond uit geïndividualiseerde zorg en kon 
componenten bevatten van massage, voetreflexologie, ontspanningsoefe-
ningen, homeopathie en voeding. Na zes maanden bleek in de groep vrou-
wen die aanvullende complementaire zorg ontvingen de kwaliteit van leven 
significant hoger te zijn dan bij de vrouwen die geen aanvullende zorg ont-
vingen  (iccmr 2013). 

ONDERZOEK OP DEELGEBIEDEN VAN DE NATUURGENEESKUNDE
Bij de zojuist besproken studies werden de resultaten van de natuurgenees-
kundige behandeling in haar geheel onderzocht, als compilaties van de ver-
schillende therapiecomponenten. Maar als we meer willen weten of ‘de’ na-
tuurgeneeskunde werkt, moeten we op alle deelgebieden onderzoek doen. 
Belangrijke deelgebieden van de natuurgeneeskunde zijn: de voedingsthe-
rapie, de kuuroordgeneeskunde, ademhalings- en ontspanningstherapieën, 
vasten- en (darm)reinigingskuren, fytotherapie, (complementaire) psycho-
therapie, delen van de manuele geneeskunde en neuraaltherapie. Deze deel-
gebieden zijn op hun beurt in meerdere of mindere mate onderzocht. 

Een goed overzicht, zij het niet meer heel recent, is te vinden in een 
artikel van natuurarts Hans van Waning in het Tijdschrift voor Integrale 
Geneeskunde (2009). Alleen al door de hoeveelheid literatuur is dit een 
indrukwekkend overzicht. Van Waning vermeldt bijvoorbeeld zestien publi-
caties over de vastentherapie, waarvan acht specifiek in verband met astma. 
Verder bespreekt hij een tiental overzichten van voedingstherapie en in het 
bijzonder de orthomoleculaire voedingstherapie, en geeft hij een lange lijst 
van publicaties over voedselbeperking plus nog eens twaalf algemene on-
derzoeksverslagen. Ook vermeldt Van Waning wetenschappelijke literatuur 
over de effecten van microbiologische therapie, de relatie tussen probiotica 
en kanker, en eindigt hij met een lijst van 26 overige wetenschappelijke 
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publicaties over dit onderwerp. Deze opsomming wordt nog gevolgd door 
een korte bespreking van literatuur op het gebied van ademhalingstherapie, 
beweging en massage (Van Waning 2009).

Hieronder een impressie van het verrichte onderzoek op deelgebieden 
binnen het natuurgeneeskundige domein en ‘landmark’-studies. De meeste 
resultaten van therapievormen worden in andere hoofdstukken uitgebrei-
der besproken, hieronder wordt een samenvatting gegeven.

Voedingstherapie
Voedingstherapie is het verlenen van professionele voedingszorg gebaseerd 
op de hoogste mate van wetenschappelijke onderbouwing, op professionele 
kennis en op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Een alternatieve 
voedingstherapie is een (weldoordachte) therapie waarbij deskundigen (zo-
als voedingsdeskundigen of medici) zich er bewust van zijn dat de therapie 
bij een deel van hun mededeskundigen controversieel is. Er is zodoende 
discussie over de effectiviteit van de therapie. In de natuurgeneeskunde toe-
gepaste voedingstherapieën zijn soms alternatief en soms ook weer breed 
geaccepteerd, maar vooral gebaseerd op professionele kennis en traditioneel 
handelen, zoals besproken in de voorgaande paragrafen. Zo is het ruim 
gebruik van groente en fruit en de nadruk op plantaardige voeding breed 
geaccepteerd als gezond, maar is het elimineren van zuivel in bijvoorbeeld 
het paleodieet vanwege insulineresistentie-bevorderende eigenschappen on-
derwerp van discussie. 

Natuurarts Hans van Waning beschrijft in zijn artikel dat het weten-
schappelijk onderzoek van voedingstherapie op gang is gekomen door de 
Zwitserse arts Max Bircher-Benner (1867-1939). Johanna Budwig heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het aantonen van het belang van omega-3- 
vetzuren (uit lijnzaadolie) en was haar tijd daarin ver vooruit.

Meer over de resultaten van voedingstherapieën die veel in de natuurge-
neeskunde worden gebruikt komt aan bod in hoofdstuk 15.

De natuurgeneeskundige besteedt aandacht aan factoren die de homeo-
stase verstoren, waaronder voedselintoleranties. Eliminatiediëten worden 
als voedingstherapeutisch middel ingezet bij een gedetecteerde of vermoede 
voedselintolerantie. Een interessant onderzoek is dat van natuurarts Eveline 
Lugard. Zij was vooral geïnteresseerd in de werkzaamheid van een ‘elimina-
tiedieet’ (het uit de voeding weglaten van schadelijk geachte bestanddelen) 
bij patiënten met migraine en spanningshoofdpijn. Daartoe verdeelde zij haar 
patiënten willekeurig in twee groepen: 58 in de proef- of interventiegroep, en 
65 in de controlegroep (zonder werkzame therapie). Na acht weken bleek 
het interventiedieet in vergelijking met het controledieet geleid te hebben tot 
een duidelijke afname van het aantal uren en aantal dagdelen met spannings-
hoofdpijn. Het gebruik van pijnstillers nam eveneens significant af. De daling 
van migraineaanvallen was echter niet significant (Van Waning 2009).
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Voeding wordt als geneesmiddel beschouwd en is een van de belangrijk-
ste niet-medicamenteuze interventies die in bepaalde situaties doeltreffend 
zijn. Het gebruik van cholesterolverlagende medicamenten (statinen) bij-
voorbeeld gaat soms gepaard met een verminderd welbevinden, gewrichts-
klachten en klachten die een gezonde leefstijl kunnen belemmeren. De ge-
zondheidseffecten van gezonde voeding en een gezonde leefstijl zijn echter 
duidelijk breder. Onlangs werd in Nederland een besparing van 2,3 miljard 
euro over een periode van vijf jaar toegerekend aan een dieetbehandeling 
door diëtisten van mensen met overgewicht. Deze besparing is deels ook toe 
te schrijven aan verminderd medicijngebruik (Stichting Economisch onder-
zoek 2012).

Vasten en ontgiften
Er zijn vele manieren van vasten, waaronder sapvasten, ‘intermitted fasting’, 
sportvasten, religieus vasten en calorische restrictie (langdurig minder eten). 
Geïntegreerde behandelconcepten die therapeutisch vasten combineren met 
gezondheid bevorderende voeding vormen de hoeksteen van traditionele 
Europese natuur- en complementaire geneeskunde. Vanuit de traditionele 
beschrijving is het doel van vasten het opheffen van dyscrasie. Door dys-
crasie – ofwel lichaamsbelasting door vervuiling van lichaamssappen – te 
behandelen kan gezondheidswinst worden behaald bij zowel de preventie 
als de behandeling van chronische klachten (Mattson & Wan 2005).

Klinisch onderzoek bevestigt dat reumapatiënten na een vastenkuur ver-
mindering van pijn en verbetering van de beweeglijkheid van de gewrichten 
ervaren. In een meta-analyse van 31 tussen 1966 en 1997 gepubliceerde 
studies naar het effect van vasten gevolgd door een vegetarisch dieet bleek 
vasten bij reumatoïde artritis een significant en klinisch relevant effect te 
sorteren (p < 0,0001, r= 0,38, d- Cohens effect size 0,83) (Müller, De Tole-
do & Resch 2001).

Vasten wordt beschouwd als een manier om de lever te ontgiften. In 
een dierstudie naar de rol van ppar-alfa (peroxisome proliferator-activated 
receptor-alpha) in het verminderen van oxidatieve stress door vasten bleek 
ppar-alfa de lever te beschermen tegen oxidatieve stress veroorzaakt door 
vasten. ppar-alfa wordt geactiveerd door vrije vetzuren die tijdens het vasten 
ontstaan. (Streng) vasten verhoogt oxidatieve stress. Milde oxidatieve stress 
activeert immunologische functies. Te hoge oxidatieve stress veroorzaakt cel-
schade en degeneratie. ppar-alfa lijkt de schadelijke effecten van een te hoge 
oxidatieve stress voor de lever te beperken. Ook hier is een relatie te leggen 
met de natuurgeneeskundige traditie om de prikkel zodanig te doseren dat 
zelfregulatie of het zelfgenezend vermogen geactiveerd kan worden. Vasten 
via ppar-alfa activeert op zijn beurt een andere celtranscriptiefactor: sirt-1. 
sirt-1 is de andere belangrijke schakel in het omzetten van een suiker- naar 
een vetstofwisseling, en verhoogt mitochondriale activiteit in de cel. Vasten 
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blijkt ppar-alfa aan te zetten tot bescherming tegen leververvetting. ppar-al-
fa reguleert de vetstofwisseling, met name in de lever. Het is een schakelaar 
voor de omzetting van de glucose-energieverbranding naar de vet- energie-
verbranding (Abdelmegeed, Moon, Hardwick, Gonzalez, & Song 2009). 
Gedurende het vasten is het drinken van kruidentheeën ter ondersteuning 
van de reiniging gebruikelijk. Uit onderzoek blijkt dat kruiden zoals maria-
distel en geelwortel fase 1- en fase 2-enzymen aanzetten, en zo detoxificatie 
initiëren (Hellerbrand e.a. 2017). Hierin blijkt mogelijk een koppeling tus-
sen traditioneel toegepaste termen als dyscrasie en leverreiniging en moderne 
wetenschappelijke werkingsmechanismen als fase 1- en fase 2-enzymen.

Voedselbeperking wordt in de natuurgeneeskunde veel toegepast. De gun-
stige preventieve werking van voedselbeperking ofwel caloric restriction kent 
een brede wetenschappelijke basis van waaruit de anti-verouderingseffecten 
van voedselbeperking momenteel worden onderzocht, onder meer door het 
Linus Pauling Institute in Corvallis, Oregon (Mattson & Wan 2005). Vooral 
de effecten op laaggradige ontstekingen staan in de belangstelling.

Therapieën bij (chronische) pijn
Uit gerandomiseerde klinische studies is gebleken dat natuurgeneeskundi-
ge reflextherapieën zoals massage, gua sha-massage, koppenzetten of natte 
packs kunnen helpen bij chronische pijn. Deze lichaamsgerichte therapieën 
kunnen pijn waarschijnlijk verminderen door beïnvloeding van de perceptie 
van pijn in de hersenen, maar ook door neurobiologische effecten op het 
niveau van de perifere nociceptor en het ruggenmerg (Musial, Spohn, & 
Rolke 2013).

De Duitse onderzoeker Wiebelitz vergeleek de werking van natuurge-
neeskundige zorg met orthopedische zorg bij 348 deelnemers met chroni-
sche rugklachten en vond een vergelijkbare effectiviteit (Wiebelitz, Teske, 
Henke, Brach & Beer 2011). In een andere studie van natuurgeneeskundige 
zorg bij chronische lagerugpijn werd de natuurgeneeskundige behandeling 
vergeleken met fysiotherapie gedurende drie maanden, waarbij de natuur-
geneeskundige interventie in deze studie een gunstiger effect op de kwaliteit 
van leven liet zien (Szczurko e.a. 2007).

Onder postbezorgers met klachten over een tenniselleboog bleek de 
natuurgeneeskundige behandeling effectiever dan het standaard uitvoeren 
van bewegingsoefeningen en het toepassen van rust (Szczurko e.a.  2009). 
Ritenbaugh onderzocht pijnstilling vanuit de tcm en natuurgeneeskunde 
bij mensen met pijn in het gezicht door tempero-mandibulaire problemen. 
Deze behandeling bleek de gezichtspijn te kunnen verminderen (Ritenbaugh 
e.a. 2008).

Initieel onderzoek naar de aanvullende werking van natuurgeneeskunde 
op de standaardbehandeling van mensen met ms gedurende zes maanden 
toont aan dat de aanvullende complementaire behandeling mogelijk een 
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verbetering geeft van de algemene kwaliteit van leven, lopen en neurologi-
sche dysfunctie (Shinto e.a. 2008).

Ademhalingstherapie
Lichaam-en-geesttherapieën – waaronder yoga en meditatietechnieken – 
worden in de natuurgeneeskundige praktijk geïntegreerd aangeboden naast 
andere therapievormen. Indiaas onderzoek waarin de natuurgeneeskunde 
wordt gecombineerd met yogaoefeningen laat een aanzienlijke verbetering 
in longfunctie en andere aspecten van astma zien bij astmapatiënten (Rao 
e.a. n.d.). Ademhalingstherapie vermindert ziekteduur en medicijngebruik 
en verbetert de fysieke conditie bij volwassenen en kinderen met astma 
(Freitas e.a. 2013).

Balneotherapie en hydrotherapie
Balneotherapie, massage en hydrotherapie zijn als vak geïntegreerd opge-
nomen in de revalidatiegeneeskunde en fysiotherapie, en in het kader van 
primaire preventie als gezondheid bevorderende maatregel opgenomen in 
gezondheidszorgsystemen van onder meer Duitsland en Frankrijk. Er zijn 
verschillende gezondheidseffecten zoals vermindering van gewrichtspijn, 
verbetering van de doorbloeding in de benen en gunstige effecten op span-
ning en angst vastgesteld (Blain e.a. 2016). Een voorbeeld is het gebruik bij 
slaapproblemen. Mensen hebben een slaapstoornis als ze langer dan drie 
maanden last hebben van slecht slapen in combinatie met slaperigheid, ver-
moeidheid, humeurigheid en slecht presteren overdag. Volgens psychofy-
sioloog Gerard Kerkhof, verbonden aan het slaapstoornissencentrum van 
het Medisch Centrum Haaglanden, dreigen slaapproblemen een epidemie 
te worden. Slaapstoornissen komen onder zowel jongeren als ouderen veel 
voor. 30% van de oudere vrouwen en 20% van de mannen boven de 60 jaar 
slaapt minder dan de vereiste 6,5 à 7,5 uur. Door fysiologische verande-
ringen wordt er minder melatonine aangemaakt, wat de slaap bemoeilijkt.

Uit recent onderzoek onder ouderen blijkt balneotherapie heilzaam 
te zijn om slaap, pijnklachten en het welzijn van ouderen te verbeteren. 
Tweeënvijftig Spaanse ouderen (gemiddelde leeftijd 70 jaar) ondergingen 
een twaalfdaagse balneotherapiekuur in het warme mineraalwater van de 
bron in Balneario San Andres. Het mineraalwater is rijk aan bicarbonaat, 
zwavel, natrium en magnesium. Na de kuur waren pijnklachten en slaap 
bij zowel mannen als vrouwen sterk verbeterd. De ouderen voelden zich 
beter, en de scores voor depressie daalden significant (Latorre-Román, Ren-
tero-Blanco, Laredo-Aguilera & García-Pinillos 2014).

Chelatietherapie
De toepassing van chelatietherapie is controversieel. Alleen het inzetten 
van chelatietherapie bij acute loodintoxicatie is breed geaccepteerd. Art-
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sen die chelatietherapie toepassen, melden dat de therapie in de praktijk 
veilig is, maar verschillende bijwerkingen van de therapie, waaronder been-
mergdepressie, hypokaliëmie en hartritmestoornissen, zijn in de literatuur 
gedocumenteerd. In 1983 werd door het regeringsadviescollege van de Ge-
zondheidsraad betreffende medisch-wetenschappelijke vraagstukken advies 
uitgebracht over de chelatietherapie. Op grond van de toen beschikbare 
gegevens kwam de raad tot de conclusie dat het toedienen van cheleren-
de stoffen slechts is aangewezen bij vergiftiging met zware metalen of ra-
dioactieve elementen. Toepassing van chelatietherapie ter behandeling van 
arteriosclerose werd en wordt door de Gezondheidsraad beschouwd als 
medisch ongefundeerd handelen. Sinds de jaren 80 werd in verschillende 
systematische reviews aangehaald dat chelatietherapie bij cardiovasculaire 
aandoeningen, waaronder atherosclerose en arteriosclerose, een onwerkza-
me behandelingsvorm is (Seely, Wu & Mills 2005) (Sidhu, Saour & Boden 
2014). Inmiddels zijn uit onderzoek meer gegevens beschikbaar gekomen. 
Hoewel de twijfel over de werkzaamheid nog steeds bestaat, melden Ameri-
kaanse onderzoekers in hun analyse dat chelatietherapie mogelijk wel werkt 
als preventie van cardiovasculaire ziekten bij nog te identificeren specifieke 
subgroepen patiënten en dat vervolgonderzoek noodzakelijk is (Ibad, Kha-
lid & Thompson 2016).

Overigens bevat het wetenschappelijke Tijdschrift voor Integrale Genees-
kunde regelmatig bijdragen voor de wetenschappelijke onderbouwing van 
onder andere de natuurlijke geneeswijzen. In de eerste plaats in zijn vaste 
rubrieken ‘Internationale wetenschappelijke ontwikkelingen’ en ‘Carstens 
Stichting bespreekt nieuw onderzoek’. In de tweede plaats in oorspronke-
lijke artikelen in de vier nummers die jaarlijks verschijnen. Deze publicaties 
veronderstellen bij de lezer wel een min of meer wetenschappelijk of pro-
fessioneel niveau.

6. DE ROL VAN DE PATIËNT

Over het algemeen wordt de rol van de patiënt door diverse omstandig-
heden mede bepaald, zoals zijn of haar eigen (sub)cultuur, de organisatie 
van de gezondheidszorg, de wijze van verzekeren, de (gepercipieerde) aard, 
ernst of urgentie van de ziekte, en de verwachtingen van de arts of the-
rapeut. Daarbij kan worden vastgesteld dat de rol van de patiënt in de 
reguliere zorg meer vastligt c.q. meer geïnstitutionaliseerd is dan in de com-
plementaire of alternatieve zorg. We kunnen zeggen dat voor de patiënt van 
de complementaire arts/therapeut meestal meer keuzeopties bestaan. Met 
andere woorden, de patiënt is vrijer in het bepalen van het type behandel-

Geneeskunde in Nederland BW.indd   161 22-11-16   10:11



162

GENEESWIJZEN IN NEDERLAND

5

methode en de persoon van de behandelaar. Ook lijken hier meer inspraak-
mogelijkheden in de behandelwijze te bestaan, en de patiënt is ook vrijer in 
het bepalen van het eindtijdstip van de behandeling. Waarschijnlijk doet het 
feit dat hij of zij de behandeling vaak grotendeels uit de eigen portemonnee 
moet betalen ook wel iets met het bewustzijn van de patiënt.

In het verleden zijn de volgende typeringen bedacht:
– de ‘gefrustreerden’: patiënten die uit onvrede met de reguliere zorg kie-

zen voor een andere geneeswijze;
– de principiëlen: vanuit een bepaalde levens- en wereldbeschouwing kie-

zen deze patiënten voor een meer natuurlijke behandelwijze;
– de calculerende patiënt: deze maakt afwisselend gebruik van de reguliere 

en de complementaire zorg, afhankelijk van het verwachte succes bij het 
type klacht of de aandoening. 

Vaak hebben patiënten meerdere motieven tegelijkertijd. In elk geval lijkt 
het van belang dat de professional deze motieven kent. Vaak blijkt dat de 
patiënt al ‘overal’ geweest is; hij of zij heeft soms al een langdurige ‘shop-
ping’ achter de rug die begint in het reguliere circuit en die nog kan worden 
voortgezet in het ‘alternatieve’ circuit.

De natuurgeneeskundige behandeling bestaat als regel uit twee onder-
delen, de interventie als zodanig en de ‘begeleiding’. Deze laatste bestaat 
uit adviezen en ondersteuning bij het herwinnen van de gezondheid en het 
omschakelen op een gezondere, natuurlijker leefwijze. Hiervan maken voe-
dingsadviezen vaak een belangrijk deel uit. Maar ook moet hier zeker de 
meestal impliciete psychische begeleiding door de natuurgeneeskundige be-
handelaar worden genoemd. Grappig is in dit verband de omschrijving van 
de patiënt als een tifkap door de gynaecoloog Kremer. Hij bedoelt daar-
mee: the individual formerly known as patient, waarmee een fundamenteel 
andere houding van de professional ten opzichte van de zieke medemens 
wordt aangeduid.

In dit verband is het van belang dat de patiënt meer eigen verantwoor-
delijkheid neemt voor zijn ziekte en herstel. Daarbij wordt niet gedacht 
in termen van ‘eigen schuld’, maar wordt ervan uitgegaan dat iemand die 
zelf verantwoordelijkheid neemt voor het handhaven van gezondheid de 
grootste kans maakt ... om gezond te worden. Dit verschilt ook van het ou-
derwetse begrip ‘therapietrouw’, omdat het accent volgens tegenwoordige 
inzichten niet moet liggen op ‘gehoorzaamheid’ maar op actief meedenken 
van de patiënt. Kortom, de arts of therapeut stelt zich op als adviseur, het 
is de patiënt die beslist.

De artsen voor natuurgeneeskunde zijn merendeels aangesloten bij de 
avig, de Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde. De meeste the-
rapeuten met een opleiding die het hbo-niveau benadert, zijn lid van de 
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns (nwp), lid van de Vereniging van 
Natuurgeneeskundig Therapeuten (vnt), of lid van de Vereniging Ter Be-

Geneeskunde in Nederland BW.indd   162 22-11-16   10:11



163

NATUURGENEESKUNDE

5

vordering van Alternatieve Geneeskunde (vbag). Raadpleeg voor meer in-
formatie de betreffende websites.

BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN

Stichting Natuurlijk Welzijn: www.natuurlijkwelzijn.org; uitgever van het 
tijdschrift De Natuur Uw Arts en beheerder van de Adressengids Na-
tuurlijke Geneeswijzen met (gescreende) namen en adressen van artsen 
en therapeuten op de belangrijkste gebieden van de alternatieve en com-
plementaire (dus ook natuurlijke) geneeswijzen.

Natuurlijk Gezond Plein: www.natuurlijkgezondplein.nl; maandelijkse uit-
gave van de gratis Nieuwsbrief Natuurlijk Gezond.

Infolijn Alternatieve Geneeswijzen: opgericht door de St. Gezond Leven en 
de St. Natuurlijk Welzijn; geeft antwoord op alle vragen van patiënten 
in verband met de natuurgeneeskundige hulpverlening; tel. 088 24 24 
240.

Beroepsvereniging avig: vereniging van Artsen voor Integrale Geneeskunde, 
www.avig.nl, met een aparte afdeling voor artsen natuurgeneeskunde.

Beroepsvereniging nwp: www.nwp-natuurgeneeskunde.nl
Beroepsvereniging vnt: www.vnt-nederland.nl/
Beroepsvereniging vbag: https://vbag.nl/
Verenigingen van therapeuten op het gebied van de natuurgeneeskunde. 
Stichting tig: www.tigweb.nl; deze stichting geeft viermaal per jaar het (we-

tenschappelijk georiënteerde) Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 
uit.

kab: Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen: www.kab-klachten.
nl. Voor klachten over alternatief-geneeskundige therapeuten.

Er zijn verschillende opleidingen voor natuurgeneeskunde; voor actuele op-
leidingen zie de websites van de verschillende beroepsverenigingen.
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6Kruidengeneeskunde wordt ook wel aangeduid met de naam fytothe-
rapie (phuton = plant, therapeia = geneeskundige behandeling). Fyto-

therapie is de ‘officiëlere’ naam voor de wetenschap die zich bezighoudt 
met de ontwikkeling en toepassing van plantaardige (genees)middelen bij 
de behandeling en genezing van ziekten. Kruidengeneeskunde is echter een 
bekendere term. Het is een vorm van volksgeneeskunst die veel op intuïtie 
en op overlevering is gebaseerd. 

Volgens de definitie van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie 
(nvf) is kruidengeneeskunde in de zin van fytotherapie de professionele toe-
passing van plantaardige middelen, met als doel de gezondheid te behouden 
of te bevorderen. Deze plantaardige middelen bevatten als actieve bestand-
delen uitsluitend planten, delen van planten of plantmaterialen of combi-
naties daarvan, in ruwe of bewerkte staat. Deze definitie maakt duidelijk 
dat fytotherapie zowel regulier als complementair geneeskundig kan wor-
den toegepast. Is er sprake van kruidengeneeskunde, dan is de verbinding 
met oude, door overlevering verworven traditie en intuïtief werken snel 
gemaakt. Bij de term fytotherapie is de verbinding met moderne produc-
tiemethoden en wetenschappelijk onderzoek weer makkelijker gelegd. Juist 
die twee facetten, de oude traditie en nieuwe kennis uit wetenschappelijk 
onderzoek, maken deze vorm van genezing tot de geneesmethode zoals deze 
vandaag wordt toegepast. 

Natuurgeneeskundigen, antroposofische artsen, sommige huisartsen, 
herboristen en therapeuten schrijven kruiden voor en geven deskundig pro-
fessioneel advies. Mensen gebruiken ook op eigen gelegenheid kruiden, al 
dan niet op advies van de drogist, natuur- of gezondheidswinkel. Kruiden 
lenen zich goed voor deze vorm van zelfzorg, mits de klachten licht en van 
voorbijgaande aard lijken te zijn.

Het traditionele gebruik van kruiden hangt nauw samen met hoe men-
sen door de eeuwen heen de natuur beleefden. In de loop der tijd is het beeld 
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dat mensen van de natuur hadden veranderd. Zo zijn er andere inzichten 
over wat mensen ziek maakt of wat de aard van de natuur is. Dit veran-
derde beeld heeft geleid tot een andere manier van denken over de genezing 
door middel van kruiden. Daar waar vroeger magische krachten werden 
toegeschreven aan kruiden, wordt de werking ervan nu verklaard door de 
biologische activiteit van hun belangrijkste inhoudsstoffen. Het traditionele 
gebruik van kruiden hangt verder nauw samen met de cultuur van het land 
waar het kruid vandaan komt. Iedere cultuur heeft weer een ander genees-
systeem. In India is de ayurveda de traditionele geneeswijze,  in China wor-
den kruiden juist toegepast volgens de traditionele Chinese geneeswijze. De 
uitgangspunten van het kruidkundige advies zijn afhankelijk van degenen 
die het voorschrijven. Het kruid zoethout of Glycyrrhiza glabra wordt in 
de traditionele Chinese geneeskunde beschouwd als een versterkend middel 
(tonicum) van qi, de levenskracht. In het Westen wordt het kruid ingezet 
om de slijmvliescellen in de maagwand te herstellen bij maagklachten. De 
medische astrologie brengt kruiden juist in verband met krachten van ster-
ren en planeten. De witte dovenetel behoort bijvoorbeeld tot de kruiden die 
onder Venus vallen en daardoor kan het kruid worden gebruikt bij typische 
vrouwenklachten. Het mag duidelijk zijn dat deze magische benaderwijzen 
geen directe samenhang hebben met de moderne fytotherapie en dat zij eer-
der berusten op een magische beleving van kruiden. 

In de natuurgeneeskunde worden kruiden geplaatst binnen de leer van 
de vier lichaamssappen, ‘de humoraalpathologie’. Een juiste vermenging 
van de lichaamssappen was een voorwaarde voor gezondheid. Deze vier 
lichaamssappen – bloed, slijm, gele gal en zwarte gal – (zie hoofdstuk 5) 
moesten in een juiste verhouding aanwezig zijn. Kruiden konden bepaal-
de lichaamssappen versterken en waren ‘vochtig, warm, droog of koud’. 
In de middeleeuwen werd uit de humoraalpathologie de temperament- of 
constitutieleer ontwikkeld. Bepaalde kruiden pasten bij een van de con-
stituties: de flegmaticus werd behandeld met knoflook (Allium sativum), 
de melancholicus met komkommerkruid (Borage officinalis), de cholericus 
met kaasjeskruid (Malva sylvestris) en de sanguinicus met bijvoorbeeld wilg 
(Salix alba). In de traditionele kruidenleer wordt iemands constitutie nog 
steeds als leidraad genomen voor een kruidenadvies. Walnoot (Juglans re-
gia) wordt bijvoorbeeld ingezet om een flegmatische constitutie te onder-
steunen bij herstel.

Vandaag de dag worden kruiden vooral voorgeschreven op basis van de 
werking van hun actieve bestanddelen. Van traditionele kruidenmiddelen is 
deze in veel gevallen volgens wetenschappelijke maatstaven verklaarbaar. 
Door dit onderzoek komen we steeds meer te weten over het effect van 
geneeskruiden en de manier waarop hun werking tot stand komt.

Kruiden worden door zowel oud als jong gebruikt bij acute en chroni-
sche klachten. De werking is over het algemeen milder dan die van syntheti-
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sche geneesmiddelen. Soms kunnen kruiden ingezet worden als de ernst van 
de aandoening (nog) niet om een regulier geneesmiddel vraagt. Zaden van 
de fenegriek (Trigonella foenum graecum) hebben bijvoorbeeld gunstige ef-
fecten op bloedsuikerwaarden bij prediabetes. Maar kruidengeneeskunde 
is zeker geen ‘baat-het-niet-dan-schaadt-het-niet’-therapie, ook de natuur 
kent haar schadelijke stoffen in planten of bijproducten met schadelijke 
eigenschappen. 

1. HERKOMST EN FILOSOFIE 

HERKOMST
De kruidengeneeskunde is duizenden jaren de voornaamste behandelme-
thode voor de zieke mens geweest. Bij vrijwel alle volkeren was een vorm 
van behandelen met planten bekend. Ongeveer 4800 jaar geleden stelde 
bijvoorbeeld de Chinese keizer Sjen Noeng een ‘farmacopee’ samen met 
365 geneeskruiden. Dit was een eerste officieel handboek met voorschrif-
ten voor kruidengeneesmiddelen. Ook de Soemeriërs, die rond 2300 voor 
Christus tussen de Eufraat en Tigris woonden, maakten al medicijnen uit 
tijm, wilgen en dadelplanten. In de bibliotheek van de Assyrische koning 
Assurbanipal was een kleitablet aanwezig, waarop 250 plantaardige me-
dicijnen waren vermeld. De oude Egyptische tempels waren kruidencentra, 
waar onder het zingen van liederen en het uitspreken van heilige spreuken 
geneesmiddelen uit kruiden werden bereid.

De bekende priester-arts Imhotep schreef granaatappelwortels voor bij 
ingewandsstoornissen en het sap van papaverzaad voor huilende baby’s. 
De Grieken waren eveneens bekend met de heilzame werking van kruiden. 
Dioskorides (circa 50 na Chr.) schreef de Materia Medica Libri Quinque, 
de basis voor de kennis der kruiden gedurende vele eeuwen. Honderd jaar 
later schreef Galenus (131-200 na Chr.), de bekende arts die in Rome zijn 
eerste praktijk had en lijfarts was van keizer Marcus Aurelius, een boek 
over geneesmiddelen waarin hij de beschrijving gaf van 540 plantaardige, 
180 dierlijke middelen en 100 middelen die niet van biologische oorsprong 
waren. Ook de Indiërs, Inca’s, Cheyennes en Azteken waren bekend met 
kruidengeneeskunde.

In de middeleeuwen is de kruidengeneeskunde terug te vinden in de 
kloosters. De abdis Hildegard von Bingen (1098-1179) schreef er een uit-
voerige verhandeling over. Ook Albertus Magnus (1193-1280) heeft uit-
voerig bijgedragen aan de kruidengeneeskunde. Paracelsus (1493-1541) 
beoefende eveneens de kruidengeneeskunde. Hij poogde de kruiden te ana-
lyseren en de werkzame delen, geïsoleerd van de rest van de plant, aan de 
patiënt te geven. De Leidse hoogleraar Rembert Dodoens (1517-1586) gaf 
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zijn beroemde Cruydtboek uit in 1554 en Nicholas Culpepper publiceerde 
in 1653 zijn boek Complete herbal. 

Na de hervorming in de zeventiende eeuw verdwenen kruidentuinen bij 
kloosters en werd het kweken van kruiden door apothekers overgenomen. 
In de achttiende eeuw begon de scheiding tussen ‘fabriek’ en ‘natuur’ zich 
scherper af te tekenen. Chemische producten namen de plaats in van de 
geneeskruiden. Morfine werd bijvoorbeeld gehaald uit opium, en nicotine 
uit tabak. De voordelen van deze synthetische middelen waren duidelijk. 
De stoffen konden in de zuivere vorm worden aangemaakt, waardoor de 
dosering naar wens kon worden gegeven. Na verloop van tijd werd echter 
duidelijk, dat de werking van een plant niet zomaar te vervangen was door 
een enkele chemische stof, ook niet als die gefabriceerde stof chemisch over-
eenkwam met het werkzame bestanddeel van het kruid.

De Franse arts Henri Leclerc (1870-1955) maakte er een begin mee de 
kruidengeneeskunde te onderwerpen aan de natuurwetenschappelijke crite-
ria. Deze kruidengeneeskunde noemde hij fytotherapie. De afgelopen vijftig 
jaar is de omvang van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied wereld-
wijd sterk toegenomen, en onder meer samengevat in kruidenmonografieën 
uitgegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie (1999-2009), het Euro-
pean Scientific Cooperative on Phytotherapy (escop) en de Kommission E 
(zie paragraaf 4). 

Het is enigszins verwarrend dat een kruidenmiddel in Nederland zowel ge-
neesmiddel als voedingsmiddel kan zijn. Het blad van de Japanse tempel-
boom Ginkgo biloba wordt als voedingssupplement verkocht in de natuur- 
en gezondheidswinkel tegen concentratieverlies en oorsuizen. Het wordt als 
geneesmiddel echter ook voorgeschreven bij claudicatio intermittens onder 
de naam ‘Tavonin’. 

Een klein aantal geneeskruiden waarvan voldoende wetenschappelijk 
bewijs van werkzaamheid voorhanden is, zoals de Japanse tempelboom 
maar ook bijvoorbeeld sint-janskruid (Hypericum perforatum), is geregis-
treerd als geneesmiddel. Er zijn twee typen registratie mogelijk voor krui-
den onder de Geneesmiddelenwet. Dat is de gebruikelijke registratie als 
geneesmiddel. Traditionele kruidenmiddelen met een lange traditie in de 
Europese Unie kunnen echter apart geregistreerd worden onder EU-genees-
middelwetgeving als ‘traditioneel kruidengeneesmiddel’. Bij deze producten 
wordt de werkzaamheid niet klinisch getoetst, maar gebaseerd op langdurig 
gebruik en ervaring. Per maart 2014 waren bij het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (CBG) in totaal 76 kruidenmiddelen geregistreerd als 
kruidengeneesmiddel. Alle andere kruiden worden als voedingsmiddel be-
schouwd en vallen qua wetgeving onder de Warenwet. 
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FILOSOFIE
De kruidengeneeskunde is eeuwenlang verbonden geweest met de humo-
raalpathologie die vier lichaamssappen onderscheidde (zie hoofdstuk 5). 
Is het lichaam gezond, dan zal er een evenwicht bestaan tussen de verschil-
lende sappen en temperamenten. De moderne versie van deze humoraalpa-
thologie is de homotoxineleer (leer van de interne vergiften), zoals die nu 
door de meeste natuurartsen wordt gebruikt. Ook de huidige kruidenge-
neeskunde wordt veelal in dit licht gezien. Ziekten zijn een uiting van een 
verstoord evenwicht (homeostasis) in het lichaam. De lichaamsvochten zijn 
belast met afvalstoffen en afbraakproducten van voeding. Kruiden hebben 
het vermogen de afvoer van schadelijke stoffen aan te zetten en zo het li-
chaam te ontdoen van de evenwichtverstorende factoren. In dit kader is het 
begrijpelijk dat een geneeskruid op verschillende aandoeningen een positief 
effect kan hebben. Deze werking op meerdere vlakken is het gevolg van 
het algemeen stimulerend effect op de afvoerfuncties van het lichaam. Er 
zijn kruiden die in verhoogde mate op de uitscheidingsfuncties inwerken. 
Zweetafdrijvende middelen zijn lindebloesem, salie en vlierbloesem. Slijm- 
oplossers zijn hondsdraf en tijm. Middelen om de lymfe te zuiveren zijn 
zwarte bes en walnoot.

Geneesmiddelen vinden vaak hun oorsprong in werkzame verbindin-
gen uit het plantenrijk. Farmacognosie is de studie naar geneesmiddelen 
van natuurlijke herkomst. Binnen de farmacognosie wordt onder andere 
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de medicinale werkzaamheid van 
kruiden en kruidenextracten. Vingerhoedskruid, ofwel Digitalis, bevat di-
goxine, nu een krachtig geneesmiddel bij hartfalen en werd voor het eerst 
beschreven door de Engelse arts William Withering (1741-1799). Hij nam 
waar dat een kruidenmengsel van een lokale kruidengenezeres zeer effectief 
was bij ernstig oedeem van de benen. Vingerhoedskruid bleek het werkzame 
bestanddeel in het mengsel te zijn: hij publiceerde deze bevinding in 1785. 

Binnen de universitaire geneeskunde hebben de farmacognosie en de 
fytotherapie in principe een plaats naast de synthetische producten. Nog 
steeds wordt een aantal bekende geneesmiddelen uit kruiden bereid, zoals 
digoxine uit vingerhoedskruid of tamoxifen uit taxus. Bij de voorkeur voor 
niet-plantaardige middelen gaat het  meestal om de overwegingen zuiver-
heid en snelle en sterke specifieke werking. De universitaire geneeskunde 
gaat er veelal van uit, dat het genezende effect van een plant slechts is terug 
te voeren op het werkzame bestanddeel van de plant. Omdat dit werkzame 
bestanddeel is te isoleren en na te maken, hebben we geen echte planten 
meer nodig, zo redeneert de reguliere geneeskunde. Bovendien zijn deze che-
mische verbindingen patenteerbaar, terwijl planten dat niet zijn. Toch blijkt 
uit ervaring en uit wetenschappelijk onderzoek, dat de heilzame werking 
van de gehele plant soms groter is dan die van het enkele werkzame geïso-
leerde bestanddeel of van een overeenkomstig chemisch substraat. Blijkbaar 
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spelen de zogenaamde ballaststoffen en andere ‘onwerkzame’ bestanddelen 
van de plant bij het genezend effect een belangrijke rol. De werking van heel 
de plant is meer dan de som van de werkzame onderdelen; er is sprake van 
een synergie. Het feit dat de werking van het kruid niet is toe te schrijven 
aan een enkele werkzame stof, is een fundamenteel beginsel in de fytothe-
rapie. Een betere werking van een complex aan stoffen versus enkelvoudige 
stoffen heeft vaak ook met een betere opname van de actieve stof(fen) te 
maken. 

Uitgangspunt in de fytotherapie is dus dat een geheel of gedeeltelijk gezui-
verd uittreksel van een kruid voordelen kent ten opzichte van één geïsoleerd 
ingrediënt. Synergie tussen inhoudsstoffen en bestanddelen van kruiden is 
van vitaal belang in de fytotherapie, om een verklaring te geven voor bij-
werkingen als een enkel actief bestanddeel is geïsoleerd, of om uitleg te 
geven aan het feit dat ogenschijnlijk lage doses van verschillende inhouds-
stoffen van een kruid toch werkzaam kunnen zijn. Er zijn op basis van 
verschillende studies voorbeelden van synergie te noemen voor onder meer 
Ginkgo biloba, Piper methysticum (kava-kava), Glycyrrhiza glabra, Hy-
pericum perforatum, Valeriana officinalis, Cannabis sativa en Salix alba 
(Williamson, 2001).

Bij Ginkgo biloba bijvoorbeeld is er sprake van een synergie tussen gink-
golides A en B in het bloedplaatjesaggregatieremmende effect. De aanwe-
zigheid van andere ginkgolides en ginkgoflavonen heeft waarschijnlijk een 
effect op de algehele werking van het kruid. In een mengsel van ginkgolides 
A, B en C, bij een dosering van 100-240 mg, komt namelijk remming van de 
bloedplaatjesaggregatie tot stand. Echter, in een dosis van 120 mg Ginkgo 
biloba, met slechts 6-7 mg aan ginkgolides, samen met bilobalide en flavan-
olglycosiden, ontstaat een vergelijkbaar therapeutisch effect. Dit betekent 
dat een geïsoleerde ginkgolide minder werkzaam is dan een mengsel aan 
ginkgolides, ondanks dat bekend is dat ginkgolide B de meest specifieke 
bloedplaatjesaggregatieremmer is. 

Bij het kruid kava-kava bleek de anticonvulsieve werking van de ka-
valactonen yangonin en desmethoxyyangonine superieur te zijn, wanneer 
het werd gegeven met andere kavabestanddelen, ten opzichte van de wer-
king van de losse actieve stoffen.

Bij zoethout is er zelfs sprake van een omkering in de werking als het 
kruid in zijn geheel wordt gegeven, ten opzichte van het doseren met losse 
bestanddelen: een extract van het hele kruid remt angiogenese, terwijl de los-
se bestanddelen glycyrrhizine en glycyrrhizinezuur angiogenese bevorderen.

Marihuana (Cannabis sativa) staat in de belangstelling voor haar moge-
lijke pijnstillende rol bij chronische aandoeningen zoals reumatoïde artritis, 
aids en multiple sclerose (ms). Uit onderzoek blijkt de hoeveelheid van de 
actieve verbinding tetrahydrocannabinol (thc) in de hersenen te kunnen 
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worden verhoogd door de aanwezigheid van een andere verbinding, canna-
bidiol. Het hele extract heeft bovendien sterker antispastisch effect dan de 
geïsoleerde actieve verbinding thc.

Soms zijn actieve bestanddelen in het hele kruid, dus in een matrix met 
verschillende inhoudsstoffen, stabiel. Bij isolatie van de stof wordt het be-
standdeel instabiel. Voorbeelden van kruiden waarbij dit speelt zijn valeri-
aan, knoflook, gember en hop. 

Voor veel kruiden geldt dat hun klinische werking is vastgesteld op basis 
van het hele kruid, en het niet altijd noodzakelijk wordt gezien verder te 
onderzoeken welk bestanddeel van het kruid nu precies bijdraagt aan dit 
klinische effect. Vaak is er sprake van verschillende werkzame stoffen, of is 
het onduidelijk welke stof het actieve bestanddeel is. 

Bovenstaande geeft de complexiteit en breedte van het vakgebied van de far-
macognosie aan. Planten zijn een van de belangrijkste en oudste preparaten 
die worden gebruikt in de geneeskunde, en farmacognosie is een integraal 
onderdeel van academische vorming van apothekers. Terwijl farmacogno-
sie zich oorspronkelijk voornamelijk concentreerde op de identificatie van 
geneeskrachtige planten, kennis over hun bestanddelen, de farmacologische 
effecten en de therapeutische werkzaamheid, heeft zich in de afgelopen 
twintig jaar een nieuwe ontwikkeling voorgedaan met een duidelijke focus 
op moleculaire biologie. Deze trend werd gekoppeld aan onderzoek naar de 
verheldering van moleculaire werkingsmechanismen van biologisch actieve 
natuurlijke stoffen.

2. DE WERKING VAN DE KRUIDEN

De kruidengeneeskunde kent zo’n drieduizend geneeskrachtige planten (er 
zouden in totaal 400.000 plantensoorten zijn). In de praktijk is het aantal 
in het Westen tot ongeveer tweehonderd geneeskruiden beperkt. Een krui-
denmiddel kan de gezondheid bevorderen onder de volgende voorwaarden: 
het toegepaste product is goed gekarakteriseerd, de werkzaamheid wordt 
onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek en goed gedocumenteerde 
ervaring, en toepassing in ernstige situaties wordt begeleid of voorgeschre-
ven door de deskundige professional. 

De werking van kruiden ontstaat door de inhoudsstoffen in de kruiden. 
Er zijn verschillende groepen inhoudsstoffen te onderscheiden, elk met hun 
eigen karakter en geneeskrachtige werking. Onderscheiden worden: glyco-
siden, looistoffen, bitterstoffen, etherische oliën, slijmstoffen, glucokininen, 
organische zuren, kiezelzuur, chlorofyl, alkaloïden en andere stikstofhou-
dende stoffen. Zie het volgende overzicht.
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de plant, zoals grondsoort, bemesting en weersomstandigheden. Het oogst-
moment beïnvloedt de chemische samenstelling van de plant, maar ook de 
wijze waarop de plant verwerkt, opgeslagen en getransporteerd wordt is 
daar van invloed op.

Kruiden ondersteunen vaak meerdere functies tegelijk. Hier volgt een 
overzichtstabel waarin de belangrijkste werking van een selectie van plan-
ten wordt weergegeven:

Inhoudsstof Werking Zit in (bijvoorbeeld)

Bitterstoffen Stimuleren de spijsvertering Duizendguldenkruid 
  (Centaurium spp)

Alkaloïden Werken in op het zenuwstelsel Morfine uit de bolpapaver  
   (Papaver somniferum)

Looistoffen Trekken samen bij ontstekingen Blauwe bosbes (Vaccinium  
  myrtillus)

Glycosiden Stimuleren de spijsvertering, Herderstasje (Capsella 
 ontspannen de darm bursa-pastoris)

Saponinen Urinedrijvende en slijm- Klimopblad (Hedera helix) 
 oplossende werking

Overzichtstabel werking van bekende kruiden (een selectie)

Nederlandse naam Latijnse naam Werking Wordt gebruikt bij 
(gebruikt deel)

Aloe vera (hele plant) Aloe barbadensis,  Laxerend Verstopping 
 Aloe vera, Aloe ferox,  
 Cape Aloes  

Aloe vera-gel (sap van  Binnenste sap van Wondgenezend, Uitwendig: brandwonden 
binnenste parenchym) Aloe barba densis,   ontstekingsremmend bijv. na bestraling, eczeem 
 Aloe vera, Aloe ferox,  
 Cape Aloes 

Amerikaanse ginseng  Panax quinquefolius Antidiabetisch Diabetes type 2, vermoeidheid 
(wortel) 

Anijs (zaad) Pimpinella anisum Eetlustopwekkend, Darmkoliek, luchtwegirritatie, 
  ontkrampend maag-darmklachten

Artisjok (vrucht) Cyanara scolymus Galdrijvend Spijsverteringsklachten, IBS

Astragalus (wortel) Astragalus membra Immuunsysteem Griep en verkoudheid, astma 
 naceus, Astragalus stimulerend 
 mongholicus  

Ashwagandha Withania somnifera Rustgevend Stress, slapeloosheid 
(wortel)
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Nederlandse naam Latijnse naam Werking Wordt gebruikt bij 
(gebruikt deel)

Beredruif (blad) Uva ursi Ontstekingsremmend Blaasontsteking

Brandnetel (blad) Urtica dioica L.,  Vochtafdrijvend,  Oedeem, goedaardige prostaat- 
 U. urens  bloedreinigend  vergroting, artrose

Cat’s claw (blad) Uncaria tormentosa Weerstandverhogend,  Verkoudheid en infecties van de 
  antiviraal luchtwegen, darminfecties,  
   artrose

Citroenmelisse (blad) Melissa officinalis Rustgevend, eetlust- Nervositeit, nerveuze maag- 
  opwekkend, ontkram- klachten, angst, slapeloosheid 
  pend

Duivelsklauw (wortel) Harpagophytum Ontstekingsremmend,  Reuma, artrose 
 officinalis pijnstillend

Duizendblad (blad) Achillea millefolium Eetlustopwekkend,  Maag- en darmklachten, 
  bloedsomloop- spataderen 
  bevorderend 

Fenegriek (zaad) Trigonella foenum- Bloedsuiker regule-  Diabetes, hoest, vermagering 
 graecum rend, slijmoplossend,  
  eetlustopwekkend 

Geelwortel (wortel) Curcuma longa Ontstekingsremmend,  Pijn bij gewrichtsklachten 
  pijnstillend door reuma of artrose, maag- 
   zweren, zuurbranden (dyspepsie)

Gember (wortel) Zingiber officinale Galdrijvend, tegen Misselijkheid en overgeven  
  overgeven, ontste- (reisziekte, na narcose, 
  kingsremmend zwangerschapsmisselijkheid),  
   gewrichtspijnen

Ginseng (wortel) Panax ginseng Prestatieverhogend,   Vermoeidheid en uitputting, 
 C.A. Meyer verhoogt het aanpas-  diabetes, impotentie 
  singsvermogen van 
  het lichaam, libido- 
  verhogend

Goudsbloem (bloem) Calendula officinalis Antiviraal en antibac- Maagklachten. Uitwendig: huid- 
  terieel, wondgenezend klachten, van eczeem tot 
   zweren, wondgenezing

Guldenroede (blad) Solidago Virgaurea Vochtafdrijvend Oedeem

Heemst (blad) Althaea officinalis Ontstekingsremmend,  Droge hoest, droge mond, 
  hoestdempend geïrriteerd slijmvlies

Hop (bloem) Humulus lupulus Rustgevend, oestro- Nervositeit, overgangsklachten, 
  geenactiviteit slapeloosheid

IJslands mos (mos) Cetraria Islandica Slijmoplossend,  Hoest, keelpijn 
  ontstekingsremmend 

Japanse tempelboom Ginkgo biloba Concentratieverho- Geheugen- en concentratie- 
  gend, bloedsomloop- zwakte, etalagebenen, oorsuizen 
  bevorderend (hoofd  en duizeligheid 
  en benen), bloed- 
  verdunnend 

Kamille (bloesem) Matricaria chamo-  Ontstekingsremmend,  Maagklachten (dyspepsia), 
 milla L., M. recutita L., rustgevend  slapeloosheid. Uitwendig: huid- 
  M. suaveolens L  irritatie, ontsteking van slijmvlie- 
   zen, kloven en aambeien, angst
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Nederlandse naam Latijnse naam Werking Wordt gebruikt bij 
(gebruikt deel)

Kaneel (bast) Cinnamonum verum,  Ontkrampend, eetlust- Darmkolieken, menstruatiekram- 
 Cinnamonum cassia, opwekkend pen, tonicum 
 Cinnamonum zeylan- 
 dicum  

Klimop (blad) Hedera helix Ontkrampend op  Krampachtige hoest, astma 
  luchtwegen 

Koemis Koetjing Orthosiphon stami- Ontkrampend, urine- Nierstenen 
 neus zuurafdrijvend 

Mariadistel (blad) Silybum marianum Leverbeschermend,  Alcoholmisbruik, leververgroting, 
  verbetert afvoer van  levercirrose, leverontsteking 
  toxines (hepatitis), diabetes type 2

Meidoorn (blad en Crataegus oxyacantha Versterkt de hartcon-  Chronisch hartfalen, hoge 
bloesem)   tractie, reguleert het  bloeddruk 
  hartritme, bevordert   
  de doorbloeding van  
  de kransslagaderen,  
  bloeddrukverlagend 

Maretak (blad) Viscum album Effect op zenuwstelsel Bloeddrukverlagend

Moederkruid (blad) Tanacetum parthe- Bloedverdunnend,   Migraine 
 nium effect op zenuwstelsel 

Monnikenpeper Vitex agnus castus Hormoonregulerend Menstruatieproblemen/PMS 
(vrucht)

Passiebloem (blad) Passiflora incarnata Rustgevend Slapeloosheid, stress, angst

Paardenbloem (blad) Taraxacum officinalis Vochtafdrijvend Spijsverteringsklachten,  
   gewrichtsklachten, ter onder- 
   steuning van de gal en de lever

Paardenkastanje Aesculus hippocas- Vaatwandversterkend Spataderen, veneuze insufficiën- 
(zaad)  tanum  tie, kramp of vocht in de benen

Pepermunt (blad) Mentha piperita Ontkrampend, galdrij- Dyspepsie, buikkramp, winderig- 
  vend, pijnstillend heid, IBS

Rozemarijn (blad) Rosmarinus officinalis Bloedsomloopbevor- Lage bloeddruk, problemen met  
  derend bloedcirculatie in benen, winter- 
   handen en -voeten

Sabal serrulat (vrucht) Serenoa repens Urinedrijvend, ontste- (Goedaardige) Prostaatvergroting 
Dwergpalm  kingsremmend

Salie (blad) Salvia officinalis Ontstekingsremmend Overmatig zweten, overgangs- 
   klachten, keelpijn (als gorgel- 
   drank), concentratieproblemen

Senna (vrucht en blad) Cassia senna Laxerend Obstipatie

Siberische ginseng Eleutherococcus Immuunsysteemstimu-  Bij stress, bij verkoudheid en 
(wortel)  senticosus  lerend, verhoogt het  infecties 
  aanpassingsvermogen  
  van het lichaam, bloed- 
  verdunnend 

Smeerwortel (blad) Symphytum officinale Ontstekingsremmend Artrose

Sint-Janskruid (blad) Hypericum perforatum Antidepressivum Depressie, hoofdpijn, IBS
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BEREIDINGSMETHODEN
Kruiden zijn beschikbaar in extract, poeder, thee, tablet, capsule, maceraat 
of in oertinctuur. De kruiden worden over het algemeen twee tot drie keer 
per dag in een voorgeschreven dosering ingenomen met water. Men maakt 
bij de samenstelling van de thee gebruik van een basismiddel (remedium 
cardinale), een aanvullend middel (adjuvans) dat de werking van een basis-
middel in een bepaalde richting versterkt, een vulmiddel dat de kleur van 
de thee een aantrekkelijker aspect geeft en in veel gevallen een corrigerend 
kruid (corrigens) dat de smaak van de thee verbetert.

Een betrouwbaarder manier om de werkzame bestanddelen van krui-
den te behouden is gebruik te maken van gestandaardiseerde – op actieve 
bestanddelen nagemeten – extracten van kruiden in poeder- of tabletvorm. 
Deze producten zijn te koop bij de reformwinkel of apotheek. De krui-
denextracten brengen ook gebruiksgemak met zich mee.

Nederlandse naam Latijnse naam Werking Wordt gebruikt bij 
(gebruikt deel)

Tijm (blad) Thymus vulgaris Slijmoplossend,  Bronchitis, keelontsteking,  
  ontstekingsremmend maag- en darmklachten. Als 
   gorgeldrank: hoest 

Toverhazelaar (blad   Hamamelis virginiana Vaatwandversterkend,  Aambeien, eczeem 
en bloesem)  samentrekkend,  
  ontstekingsremmend 

Valeriaan (wortel) Valeriana officinalis Rustgevend, angst- Krampen van nerveuze oor- 
  remmend sprong, slapeloosheid

Venkel (zaad) Foeniculum vulgare Ontkrampend Darmkolieken, winderigheid, 
   borstvoeding bevorderend

Vlier (bloesem en bes) Sambucus nigra Zweetafdrijvend,  Koorts, verkoudheid 
  weerstandsverhogend 

Vuilboom (bast) Rhamnus frangula Laxerend Bij verstopping

Weegbree (blad) Plantago lanceolata Slijmoplossend Luchtwegproblemen, bij  
   insectenbeten

Wilg (schors) Salix alba Pijnstillend In plaats van aspirine, artrose

Zilverkaars (wortel) Cimicifuga racemosa Hormoonhuishouding Overgangsklachten, hoofdpijn

Zoethout (wortel) Glycyrrhiza glabra Slijmoplossend, maag- Maagzweren, vastzittende 
  slijmvliesbescher-  hoest, bloeddrukverhogend 
  mend 

Zonnehoed, rode Echinacea angusti- Immuunsysteem- Verkoudheden, luchtweginfec 
(wortel en blad) folia stimulerend, ties, urineweginfecties.  
  ontstekingsremmend Uitwendig: wondgenezing

Zonnedauw Drosera officinalis Ontkrampend voor Astma, hoest, bronchitis 
  luchtwegen

Zuurbes (vrucht) Berberis vulgaris Antidiabetisch Diabetes type 2
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Een goed voorbeeld is hier de paarse zonnehoed (Echinacea purpurea) be-
kend vanuit de verkoudheidbestrijding. Van het blad en de wortel wordt 
dan thee gezet. Van de plant wordt ook tinctuur bereid, een geconcen-
treerdere vorm van het sap van de plant, meestal op alcoholbasis. De plant 
kan ook gedroogd en vermalen worden, dan is het een kruidenpoeder. Dit 
kruidenpoeder kan vervolgens tot tablet worden geslagen of in een capsule 
worden verwerkt. Van de meeste kruiden kan ook een sterker geconcen-
treerd preparaat worden geproduceerd; een zogenaamd extract. Het extract 
van de Echinaceaplant is wel tot 25 keer zo geconcentreerd als het poeder. 
Meestal zijn de precieze gehalten werkzame stoffen van de plant gemeten, 
en wordt een extract net zo lang geperfectioneerd totdat de hoeveelheid 
werkzame stof per product hetzelfde is. 

De extractiemethode, het oplosmiddel en de temperatuur, kortom de 
bereidingsmethode van een kruid, bepaalt in belangrijke mate welk deel 
van de inhoudsstoffen in het kruidenextract terechtkomt. Dat is afhankelijk 
van bijvoorbeeld de oplosbaarheid in water dan wel in alcohol of olie. De 
chromatografie is belangrijk om de compositie van het uiteindelijke mon-
ster te bepalen. De (actieve) inhoudsstoffen en bestanddelen van kruiden 
worden onder meer bepaald met behulp van gaschromatografie. Deze ana-
lysemethode wordt soms ook gehanteerd om een extract te beoordelen op 
residuen, zoals pesticiden of oplosmiddelen. Gaschromatografie is in staat 
de inhoudsstoffen van een plant c.q. delen daarvan grafisch zichtbaar te 
maken (naar percentage aanwezigheid); in sommige gevallen telt een plant 
wel honderd van deze stoffen. Een andere methode is de hplc (high-perfor-
mance liquid chromatography). hplc wordt eveneens gebruikt als controle 
op het gehalte actieve inhoudsstoffen en is onderdeel van een algehele kwa-
liteitscontrole van kruidengrondstoffen. Massaspectrometrie wordt ook 
toegepast; het is een techniek die gebruikt kan worden voor de identificatie, 
kwantificatie en profilering van isotopen, moleculen en molecuulcomplexen 
in zeer kleine hoeveelheden biologische mengsels.

Toedieningsvormen voor kruiden zijn dampbaden of inhalaties, orale 
toedieningsvormen (capsules, tabletten en dergelijke), voetbaden, omsla-
gen, kompressen, kruidenzalf en kruidencrème.

KWALITEIT VAN KRUIDENPREPARATEN
De kwaliteitseisen waar kruidenpreparaten aan moeten voldoen, zijn per 
wet vastgelegd. Kruidenpreparaten kunnen, zoals reeds vermeld, zowel 
geneesmiddel als voedingsmiddel zijn. Kruiden met de status van een ge-
neesmiddel vallen onder de Geneesmiddelenwet en aanverwante wettelijke 
regelingen, waaronder de Europese Farmacopee. Andere kruidenprepara-
ten worden beschouwd als voeding en dan vallen zij onder de Warenwet en 
aanverwante regelingen. 
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Kruiden in de Geneesmiddelenwet
De Farmacopee geeft richtlijnen voor de kwaliteit van kruiden. De Europese 
Farmacopee beschrijft bijvoorbeeld analysemethoden waarmee bestanddelen 
in een kruid aangetoond kunnen worden. Zij geeft ook minimale en maxima-
le hoeveelheden van stoffen als norm aan. De Europese Farmacopee zegt dus 
op zich niet iets over de werkzaamheid of het helend vermogen van een krui-
denmiddel. Wel zijn kruiden als geneesmiddel gestandaardiseerde producten. 
De standaarden hiervoor zijn op grond van onderzoek opgesteld. Daarom 
kan men een bepaald medicinaal effect verwachten in een bepaald percentage 
van de bevolking bij een bepaalde aandoening. De analysemethoden zorgen 
er ook voor dat consumenten beschermd worden tegen kruiden die gevaarlijk 
voor de gezondheid zijn (verwisseling, kruisverontreinigingen) en stoffen die 
kruiden niet of maximaal mogen bevatten (zoals restanten van pesticiden).

Kruiden in de Warenwet
Kruiden in de Warenwet worden niet getoetst aan bovenstaande kwali-
teitseisen, maar moeten wel aan strenge eisen voldoen. Sommige eisen voor 
zware metalen zijn zelfs scherper dan die voor geneesmiddelen! De Waren-
wet gaat er namelijk van uit gaat dat er grotere hoeveelheden van worden 
geconsumeerd. Het kruidenbesluit in de Warenwet verbiedt het gebruik van 
sommige onveilige kruiden. Ook wat betreft kruiden die niet heel erg be-
kend zijn in de Europese markt, wordt een slag om de arm gehouden; deze 
kruiden heten novel foods. Nonisap, afkomstig uit tropische gebieden, werd 
lang beschouwd als novel food. Aan de hand van een zeer uitgebreid dossier 
over de plant bepaalde de Europese voedsel- en warenautoriteit (efsa) dat 
Nonisap op de Europese markt gebracht mag worden.

VEILIGHEID VAN KRUIDEN
Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat kruiden ongelimiteerd kun-
nen worden gebruikt. Het zal duidelijk zijn dat onoordeelkundig gebruik 
van sterk werkende geneeskruiden ernstige gevolgen kan hebben. Maar ook 
de minder sterk werkende middelen moeten met enige kennis van zaken 
worden gebruikt. Zo is bekend dat na langdurig gebruik van laxantia (ook 
plantaardige) elektrolytstoornissen en zelfs verlammingsverschijnselen van 
het colon kunnen optreden. Succus liquiritiae kan oedeem, bradycardie en 
bloeddrukverhoging teweegbrengen. Het rauwe-aardappelsap met zijn ge-
halte aan solanine kan atropineachtige verschijnselen veroorzaken. Maar 
over het algemeen zijn kruiden bij oordeelkundig gebruik veilig. Kwalita-
tief goede kruidenextracten zijn veelal gestandaardiseerd op werkzame stof 
en nagekeken op vervuilende stoffen, zoals zware metalen en aromatische 
koolwaterstofverbindingen (bijvoorbeeld uit uitlaatgassen of ontstaan in 
het productieproces). De veiligheid van kruiden is dan ook vooral afhanke-
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lijk van een juist gebruik. Te veel, te lang of te hoog doseren brengt risico’s 
met zich mee. Niet alle kruiden kunnen zonder meer worden ingenomen 
bij zwangerschap of borstvoeding. De patiënt dient zich te houden aan de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking van het product.

Gelijktijdig gebruik van kruiden en (reguliere) geneesmiddelen
Behalve met bijwerkingen moeten we bij kruidengeneeskunde ook rekening 
houden met interacties. In de dagelijkse praktijk worden regelmatig patiën-
ten gezien die zowel reguliere geneesmiddelen als kruidenproducten gebrui-
ken. Het gelijktijdig gebruik neemt toe naarmate men ouder wordt, indien 
men een chronische aandoening heeft en bij mensen met oncologische aan-
doeningen. Op dat moment moet er feitelijk rekening worden gehouden 
met mogelijke interacties tussen de regulier gebruikte geneesmiddelen en 
de kruiden in supplementen. Dat kan eventueel elkaars effect binnen het li-
chaam beïnvloeden, waarbij gedacht kan worden aan vermindering of juist 
versterking van het farmacologische effect. Ook kan er mogelijk een afname 
of toename van de absorptie van het geneesmiddel of supplement optreden. 
Kortom, wisselwerkingen die de therapeutische respons van de toegediende 
medicatie zouden kunnen beïnvloeden. Interacties kunnen zowel farmaco-
kinetisch als farmacodynamisch van aard zijn. 

Bij farmacokinetische interacties is er sprake van een verandering in de 
routing van opname tot excretie van een geneesmiddel dat aan het lichaam 
wordt toegediend. Deze routing wordt ook wel adme genoemd; absorptie, 
distributie, metabolisatie en excretie. De interactie verandert de biologische 
beschikbaarheid van het geneesmiddel. Farmacokinetische interacties zijn in 
principe onwenselijk. De meeste interacties kunnen plaatsvinden bij de absorp-
tie in het maag-darmkanaal en bij de metabolisatie in de lever. In de maag, het 
duodenum en jejunum kunnen onoplosbare complexen van geneesmiddelen en 
mineralen gevormd worden. Vooral calcium, magnesium, zink en ijzer geven 
kans op de vorming van onoplosbare complexen bij gelijktijdige inname met 
geneesmiddelen zoals de tetracyclines, chinolonen, bisfosfonaten en thyrax. 

Geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte (voorbeeld: in-
suline, lithium, digoxine, methotrexaat, hiv-medicatie, chemotherapeutica, 
anti-epileptica, bepaalde antistollingsmiddelen) zijn gevoeliger voor inter-
acties, omdat kleine wijzigingen in de dosis een groter effect hebben dan bij 
geneesmiddelen met een grote therapeutische breedte. Ook geneesmiddelen 
met een lage biologische beschikbaarheid zijn gevoeliger voor interacties. 
De kans dat een interactie klinisch relevant wordt, is groter bij kwetsbare 
doelgroepen zoals chronisch zieken met polyfarmacie, mensen met lever- en 
nierfunctiestoornissen, ondervoede patiënten, mensen met kanker, zwange-
ren, lacterenden, zuigelingen, peuters en ouderen.

Geneesmiddelen worden in de lever afgebroken door een omvangrijk 
enzymsysteem: het cytochroom P450 enzymsysteem. Er zijn kruiden die een 
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stimulerend of remmend effect hebben op de cyp-enzymen zoals ashwa-
gandha, curcuma, cat’s claw, Hypericum, cranberry, Silybum marianum, 
ginseng en Ginkgo biloba. Het is belangrijk alert te zijn bij een combinatie 
van deze kruiden met geneesmiddelen met een kleine therapeutische breed-
te, een lage biologische beschikbaarheid of bij kwetsbare patiënten.

Het rivm en de nvwa hebben in  2015 een (niet-complete) lijst van tien 
kruiden gepubliceerd die potentieel klinisch relevante interacties kunnen 
aangaan met reguliere geneesmiddelen:
– Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolius)
– rode salie-Danshen (Salvia miltiorrhiza)
– geelwortel-kurkuma (Curcuma longa)
– Japanse notenboom Ginkgo (Ginkgo biloba)
– groene thee (Camelia sinensis)
– knoflook (Allium sativum)
– mariadistel ( Silybum marianum)
– sint-janskruid (Hypericum perforatum)
– valeriaan (Valeriana officinalis)
– zonnehoed (Echinacea purpurea)

Een complete beschrijving van de precieze aard van de interacties is te 
vinden in dit rapport (Tiesjema 2015).

Bij farmacodynamische interacties is er sprake van een verandering in de 
wijze waarop, en de werkingsmechanismen waarmee de effecten van een 
toegediend geneesmiddel tot stand komen. Er kan sprake zijn van antago-
nisme of synergisme in werking van het kruid en medicijn, of een toena-
me of afname van de toxiciteit bij het combineren van kruid en medicijn. 
Farmacodynamische interacties van kruid en geneesmiddel waarbij een sy-
nergie of afname van toxiciteit van het geneesmiddel tot stand komt, zijn 
wenselijk. Onderzoeker Choi publiceerde in 2016 een extensieve review 
van farmacodynamische interacties (Choi 2016). De volgende tabel geeft 
een aantal voorbeelden van deze reacties weer:

Interactie Kruid Reguliere medicijn Uitkomst

Synergisme Angelica sinensis Tamoxifen Synergie tegen borstkanker 

 Schisandra sphenanthera Tacrolimus Verbetering leverfunctie

Afname  Angelica sinensis Tamoxifen Afname bijwerkingen 
toxiciteit   tamoxifen

 Appelbes Trabectedine Kleinere kans op rhabdo- 
 (chokeberry)  myolysis door trabectedine

 Gingko biloba Radioactief jodium Bescherming tegen oxidatieve- 
   en genotoxische schade door 
   radioactief jodium

 Schisandra sphenanthera Tacrolimus Afname bijwerkingen tarcolimus

Geneeskunde in Nederland BW.indd   183 22-11-16   10:11



184

GENEESWIJZEN IN NEDERLAND

6

Over het algemeen zijn vooral apothekers die zich specialiseren in kruiden-
geneesmiddelen goed op de hoogte van mogelijke wisselwerkingen tussen 
kruiden en medicijnen. Er zijn voor beroepsprofessionals diverse informa-
tiebronnen beschikbaar, zoals het Farmacotherapeutisch Kompas, de Na-
tural Standard en de Natural Medicines Comprehensive Database, aan de 
hand waarvan een eventuele wisselwerking kan worden gecheckt. Daar-
naast is extensieve informatie beschikbaar in who- en escop-monografieën, 
op basis waarvan clinici en apothekers besluiten ten aanzien van medicatie 
kunnen nemen. 

SPECIFIEKE TOEPASSINGEN
Aromatherapie, bachbloesemremedies en gemmotherapie zijn bijzondere 
toepassingsvormen van kruidengeneeskunde.

Aromatherapie
De aromatherapie gebruikt uitsluitend de geurende olie van bepaalde delen 
van de plant. De etherische olie wordt beschouwd als een zeer geconcen-
treerd werkzaam deel van de plant. De vluchtige of etherische oliën (essen-
ces) wint men uit vruchten, bloemen, bladeren, bast, wortels en harsen en 
andere natuurlijke stoffen. Eeuwenlang zijn aroma’s (geuren) gebruikt voor 
rituelen, als ingang naar de ziel en ter genezing. De aromatherapie werd dui-
zenden jaren geleden al in de praktijk gebracht in Indochina en Egypte. Ook 
bij de Romeinen en Grieken was deze behandeling bekend. In West-Europa 
waren geurende, aromatische oliën in de achttiende en negentiende eeuw 
gebruikelijke geneesmiddelen.

De Franse chemicus René-Maurice Gattefossé geldt als de vader van de 
moderne aromatherapie. Van hem stamt de benaming ‘aromatherapie’, hij 
gebruikte deze als titel voor zijn in 1937 verschenen boek. Hij was bijzon-
der geïnteresseerd in hoe etherische oliën cosmetisch en medisch op de huid 
werkten. Jean Valnet, een Franse legerarts, gebruikte gedurende de Tweede 
Wereldoorlog etherische oliën voor het ontsmetten en genezen van oorlogs-
wonden. Valnet onderrichtte vooral artsen in het gebruik van etherische oli-
en. Vanuit Frankrijk bereikte de aromatherapie Engeland, waar inmiddels 
veel aromatherapeuten met etherische oliën behandelen. In Italië hielden 
wetenschappers zich in de jaren 1920 tot 1930 in het bijzonder bezig met 
het onderzoek naar de psychologische werking van de essences. Arts en 
hoogleraar Paolo Rovesti behandelde patiënten met psychische stoornissen, 
zoals depressie en hysterie, met aromatherapie. Hij raadde de toepassing 
van mengsels van etherische oliën aan. Grote bekendheid kreeg de aroma-
therapie door Marguerite Maury met haar boek The secret of life and youth 
in 1962, waarin aromatherapie naast allerlei cosmetische toepassingen ook 
aangeraden werd voor lichamelijke en geestelijke kwalen. Tegenwoordig 
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wordt de aromatherapie breed toegepast en is er een kennisbasis voor deze 
toepassing vanuit wetenschappelijk onderzoek aan het ontstaan. 

Aromatherapie past men toe op de huid of inwendig. Meestal wordt 
het gebruikt voor massage van de huid met de (verdunde) etherische olie. 
Werkzame bestanddelen in de etherische olie hebben een direct lichamelijk 
effect. Zo bevat de etherische olie van kamille en duizendblad het bestand-
deel azuleen. Azuleen werkt sterk ontstekingsremmend. De toepassing van 
kamille in allerlei huidproducten is gebaseerd op deze ontstekingsremmen-
de werking. Thujon is een bestanddeel van salie, en werkt in op het zenuw-
stelsel; de toepassing van salie ter bevordering van het geheugen vindt daar 
haar oorsprong in. 

De weg van etherische oliën in het lichaam loopt zowel door inname 
via de huid als door inhalatie. Etherische oliën zijn vetminnend en wor-
den daardoor rechtstreeks in de huid opgenomen en via de lymfe naar de 
bloedbaan vervoerd. Onderzoekers vonden bijvoorbeeld linalool, een be-
standdeel van lavendelolie, vijf minuten na massage van de olie terug in de 
bloedbaan. Ingeademde etherische olie bereikt de bronchiën van de longen 
en werkt daar ter plekke, of wordt in de bronchiën opgenomen door het 
bloed, om zo andere organen te bereiken. Zo doodt etherische olie van de 
Artemisia bepaalde soorten bacteriën (stafylokokken) die longontsteking en 
voorhoofdsholteontsteking veroorzaken.

Tegenover de directe werking van etherische oliën op het lichaam staat 
de indirecte werking van geuren op ons brein. Geuren openen namelijk 
een bijzondere weg, rechtstreeks naar het centrum van onze hersenen: het 
limbische systeem, betrokken bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel 
geheugen. Geurstoffen kunnen in het limbisch systeem een afgifte aan ver-
schillende neurotransmitters bewerkstelligen.

De werking door opname via huid, longen of prikkeling van de herse-
nen is bij het gebruik van de olie niet los van elkaar te zien. Bij massage 
met ylang-ylangolie vindt opname van bloeddrukverlagende stoffen plaats 
via de huid, maar de geur van de olie zal via het limbisch systeem invloed 
hebben op hartritme en spanning.

De etherische oliën kunnen via verschillende technieken worden verkre-
gen; via destillatie door verdamping; via koude persing en via enfleurage. 
Bij enfleurage wordt het geurende deel van de plant overgedragen op een 
ander middel, bijvoorbeeld olie of balsem. Behalve door enfleurage kunnen 
de oliën ook worden verkregen door destillatie en persing. Waterdamp-
destillatie is daarbij de meest gebruikte methode. Hete waterdamp hecht 
zich aan olieachtige bestanddelen in de plant. 

Met de veiligheid van aromatherapie is het in het algemeen gunstig ge-
steld, met name bij uitwendige toepassingen. Sommige prikkelende etheri-
sche oliën – zoals rozemarijn – zijn niet geschikt om te gebruiken gedurende 
de zwangerschap. Mensen die heel erg ziek zijn, kunnen soms ook heftig 
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reageren op bepaalde geuren, wat zorgvuldig gebruik noodzakelijk maakt. 
Inwendig gebruik van etherische oliën is minder veilig, en kan alleen onder 
deskundige begeleiding plaatsvinden. 

Massagetherapeuten maken veel gebruik van etherische oliën. Ze men-
gen druppels van de olie op een basismassageolie. Basismassageoliën zijn 
bijvoorbeeld amandelolie, jojobaolie of avocado-olie. De verdunning is af-
hankelijk van de aard van de klacht, de ernst van de klacht en de gevoe-
ligheid van de persoon voor wie de olie wordt gebruikt. Etherische oliën 
worden gebruikt in baden, als massageolie, in kleimaskers, in de sauna of 
als heet kompres. Een badmelk is eenvoudig te maken door wat etherische 
olie te mengen met wat melk of room en dit aan het badwater toe te voegen.

In de Richtlijn palliatieve zorg voor verpleegkundigen is het gebruik van 
aromatherapie opgenomen. In hospices, ziekenhuizen en behandelcentra wor-
den etherische oliën als geur verdampt of gemengd met massageolie toegepast 
bij hand-, voet- of lichaamsmassage. De etherische oliën worden gebruikt om 
angst en onrust te verminderen en welzijn te verhogen. Hieronder volgt in een 
overzichtstabel de werking van de belangrijkste aromatische oliën. 

De belangrijkste etherische oliën

Nederlandse Latijnse naam Werking Gebruikt voor 
naam

Bergamot Citrus aurantium,  Antiseptisch, eetlustop- Ontstekingen van de mond, 
 ssp. bergamia wekkend, krampstillend gebrek aan eetlust, darmkolieken

Ceder Cedrus atlantica Antiseptisch, slijmoplossend-  Ziekten van de luchtwegen en  
  kalmerend  nerveuze spanningen

Cypres Cupressus semper- Samentrekkend, vaatvernau-  Bloedingen of te sterke menstru- 
 virens wend, bevordert de atie, spataderen, verstrooidheid 
  concentratie 

Citroen Citrus limonia Kiemdodend, koortsverlagend,  Desinfectie, koorts, zwellingen 
  weerstandverhogend door insectenbeten

Citronella Cymbopogon citratus Antiseptisch, spijsverterings- Zwakke spijsvertering, winderig- 
  stimulerend, toniserend heid, moeheid

Den Pinus sylvestris Antiseptisch, ontkrampend Verkoudheid, ziekten van de lucht- 
   wegen zoals astma en bronchitis,  
   voorhoofdsholteontsteking,  
   hoesten

Eucalyptus Eucalyptus globulus Antiseptisch, slijmoplossend Astma, bronchitis, angina, luste- 
   loosheid bij geestelijke arbeid

Geranium Pelargonium grave- Antiseptisch, samentrekkend,  Schimmelinfecties, tegen hoofd- 
 olens antidepressief luis, huidproblemen (talg), wond- 
   genezing

Hysop Hyssopus officinalis Slijmoplossend, bloeddruk- Astma, hoesten en bronchitis, te 
  regulerend, geestelijk hoge bloeddruk, algehele verster- 
  verhelderend king na ziekte, bij slechte con- 
   centratie
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Bachbloesemremedies
Bachbloesemremedies werden ontwikkeld door de Engelse homeopathisch 
arts Edward Bach (1886-1936). Bach onderscheidde zeven negatieve ge-
moedstoestanden: angst, onzekerheid, gebrek aan interesse, eenzaamheid, 
overgevoeligheid, wanhoop en overbezorgdheid, met overeenkomstige 
positieve geestelijke instellingen (moed, innerlijke rust, een open houding, 
zelfzorg enzovoorts). Deze koppelde hij aan bloemen die hij in het wild 

Nederlandse Latijnse naam Werking Gebruikt voor 
naam

Jasmijn Jasminus officinalis Antiseptisch, als afrodisiacum Droge huid, bij krampen, bij geen 
   zin in seks

Jeneverbes Juniperus communis Antiseptisch, als tonicum,  Reuma en gewrichtspijn, celluli- 
  urineafdrijvend middel tis, spierpijn

Kamille Matricaria recucita Ontstekingsremmend, kramp-  Ontstekingen in het maag-darm- 
  stillend, pijnstillend kanaal, krampen, menstruatiepijn

Lavendel Lavendula officinalis Antiseptisch, krampstillend,  Verbrandingen en eczeem, hoge 
  bloeddrukverlagend, urine- bloeddruk, nerveuze hart- 
  drijvend, wondhelend,  klachten, stress, prikkelbaarheid 
  ontspannend 

Melisse Melissa officinalis Antiviraal, krampstillend,  Allergieën, astma, hoofdpijnen, 
  bloeddrukverlagend menstruatiestoornissen

Munt Mentha piperita Antiseptisch, slijmoplossend, Versterkt het geheugen, bij  
  verfrissend duizeligheid, hartkloppingen, 
   verkoudheid

Neroli Citrus aurantium ssp  Kalmerend, spijsverterings- Hoofdpijn, versneld hartritme,  
 aurantium-pomerans bevorderend, ontspannend angst en depressie

Patchouli Pogostemon cablin Antischimmel, celvernieuwing,  Schimmelinfecties van de huid  
  erotiserend zoals zwemmerseczeem, aambei- 
   en, spataderen, frigiditeit

Petitgrain Citrus aurantium Versterkt het zenuwstelsel Angst, spanningshoofdpijn,  
 var. amara   depressie, hartklachten

Rozemarijn Rosmarinus officinalis Antiseptisch, bloeddruk- Winterhanden en -voeten, reuma, 
  verhogend, activerend ter stimulering van de bloeds- 
   omloop

Sandelhout Santalum album Antiseptisch, samentrekkend,  Blaasontsteking, zweren, diarree, 
  ontlastend, hydraterend psoriasis

Sinaasappel Citrus sinensis Spijsverteringbevorderend,  Zwakke spijsvertering,  
  desinfecterend, harmoni-  treurigheid 
  serend en verwarmend 

Tea tree Melaleuca alternifolia Bacteriedodend, antiviraal Infectieziekten en schimmelinfec- 
   ties (vaginale schimmel, voet- 
   schimmel), herpes, insectenbeten

Vetiver Vetiveria zizanioides Aardend, regenerend,  Hevige nervositeit, uitputting,  
  erotiserend vermagering, huidproblemen

Ylang-ylang Cananga odorata Bloeddrukverlagend, vermin-  Hoge bloeddruk, te snel hartritme, 
  dert ademfrequentie,   premenstrueel syndroom 
  antiseptisch, erotiserend
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aantrof. Hij meende dat de bloemen de essentie van de actieve principes van 
de plant bevatten, vol zaten met natuurlijke geneeskracht en energetisch 
zouden kunnen meetrillen met mensen. Zo zouden de bloemen mensen be-
ter kunnen maken, als ze tenminste bij het karakter of trillingspatroon van 
de patiënten pasten. Bach beschouwde ziekte als disharmonie tussen ziel 
(hoger ik) en persoonlijkheid. Ziekte had volgens Bach een lichamelijke en 
een geestelijke kant. Het zou belangrijker zijn de geestelijke oorzaak te be-
handelen dan de lichamelijke symptomen. De ziekteverschijnselen die men 
waarneemt, zijn in wezen positief gericht en zijn een gids voor het herstellen 
van de harmonie. Einde 1933 stelde hij een mengsel samen dat beroemd is 
geworden onder de naam Rescue Remedy. Het was bedoeld voor ernstig 
geschokte patiënten, ongeacht de oorzaak van hun trauma. 

Bachremedies worden bereid uit plantaardig materiaal, meestal bloemen 
of bloesem, soms een knop. 

De remedies worden op twee manieren bereid. De eerste manier: men 
plukt de bloesem van de plant en legt deze direct op het wateroppervlak 
van een met bronwater gevulde glazen schaal. Als het wateroppervlak met 
bloesem bedekt is, wordt het geheel gedurende drie uur blootgesteld aan 
krachtige zonnestraling. Op deze manier neemt het water de essentie van 
de bloem in zich op. De tweede bereidingswijze bestaat uit het koken van 
de basisstof gedurende ongeveer een halfuur in zuiver water. Deze berei-
dingswijze wordt uitsluitend gebruikt voor ‘houtige’ remedies en remedies 
die bloeien als de zon minder krachtig schijnt. Daarna wordt de vloeistof 
gefilterd en op gelijke wijze gebruikt als bij de eerste methode.

Voor beide bereidingswijzen geldt daarna – als de warmte de energie 
van de bloesem aan het water heeft overgedragen – dat het water vermengd 
wordt met een gelijk deel brandewijn. Dit mengsel heet de moedertinctuur. 
Enkele druppels hiervan (in een verhouding van twee druppels op 30 ml 
brandewijn) dienen als basis voor de uiteindelijke bloesemtincturen. 

Behalve bij chronische ziekten zouden de bachremedies behulpzaam 
kunnen zijn bij acute problemen of in noodsituaties. Daarnaast worden 
de remedies ook preventief gebruikt (voordat het emotionele of mentale 
patroon zich uit) of bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld de eerste dag 
naar school). Ze hebben ook een heilzame werking op planten en dieren. 
In de meeste gevallen gebruikt men vier keer per dag enkele druppels van 
de tinctuur; in ernstige gevallen kan die dosis vaker ingenomen worden. 
Ook kan men bij pijn, stijfheid of ontsteking een kompres aanbrengen met 
water waarin enkele druppels van de remedie zijn opgelost. Bachbloesems 
worden veilig in gebruik geacht. Een overzichtstabel met de meest bekende 
bachbloesemremedies en hun toepassing is hierna weergegeven. 
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De 38 bachbloesemremedies en hun indicaties

Bloesem Negatieve gemoedstoestand Positieve gemoedstoestand

Agrimonie (Agrimony) Geestelijke kwelling en verborgen zorgen Het aanvaarden en uiten van  
  gevoelens

Esp (Aspen) Bevreesd voor wat komen gaat, vage  Het vinden van moed en het  
 irrationele angsten, angst van onbekende  beleven van veiligheid 
 oorsprong, voorgevoelens  

Beuk (Beech) Arrogant, intolerant, oordelen over Verdraagzaamheid en begrip voor 
 anderen anderen

Centaury Beïnvloedbaar, geen ‘nee’ kunnen zeggen Het kunnen opkomen voor zichzelf 
(Duizendguldenkruid)

Loodkruid (Cerato) Aanstellerig, gebrek aan vertrouwen in  Het kunnen vertrouwen in eigen  
 eigen intuïtie, geen vertrouwen in zichzelf oordeel 
  

Kerspruim Angst voor controleverlies, bang om iets  Het ontwikkelen van zelfbeheer- 
(Cherry Plum) vreselijks of iets ergs te doen, wanhoop sing en vrijheid van geest 
  

Knop van de paarden- Gebrek aan observatie; herhalen van Leren van ervaringen en veran- 
kastanje (Chestnut bud) dezelfde fouten deren van gedragspatronen

Wilde chicorei (Chicory) Bezitsdrang, eigenliefde, zelfmedelijden Tevreden zijn met zichzelf

Bosrank (Clematis) Dromerigheid, vlucht in fantasieën en  Het leven in het ‘hier-en-nu’ 
 illusies, afwezigheid, onverschilligheid,  
 ‘spaced out’ 

Wilde appel Gevoelens van onreinheid, moedeloosheid,  Zelfacceptatie 
(Crab Apple) obsessies (reinigingsremedie) 

Veldiep (Elm) Gevoelens van ontoereikendheid, moede-  Kracht en vertrouwen de taken 
 loosheid, tijdelijke uitputting weer aan te kunnen

Slanke gentiaan Twijfel, ontmoediging, depressie van  De moed vinden om met  
(Gentian) bekende oorsprong tegenslagen om te gaan

Gaspeldoorn (Gorse) Hopeloosheid, gelatenheid, berusting,   Optimisme 
 gebrek aan ambitie (vooral door het falen  
 van behandelingen) 

Struikheide (Heather) Egocentriciteit, zelfbeklag, eigenbelang Aandacht en begrip voor anderen

Hulst (Holly) Jaloersheid, afgunst, wantrouwen, haat,  Vriendelijkheid jegens anderen 
 achterdocht, argwaan 

Tuinkamperfoelie  Nostalgie, spijtgevoelens, leven in het Het loslaten van herinneringen en  
(Honeysuckle) verleden, heimwee het leven in het ‘hier-en-nu’

Haagbeuk (Hornbeam) Vermoeidheid, mentale uitputting, moe De moed vinden dingen weer aan  
  te pakken

Reuzenbalsemien  Ongeduldig, irritatie, geestelijke spanning Vermindering van spanning en  
(Impatiens)  respect voor het tempo van  
  anderen

Lariks (Larch) Geen zelfvertrouwen, verwachten te zullen Zelfvertrouwen om de dingen aan  
 falen  te pakken

Maskerbloem (Mimulus) Angst van bekende oorzaak, verlegen,  Overwinnen van angsten 
 wereldse angsten
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Gemmotherapie
De nog jonge gemmotherapie is zo’n 45 jaar geleden ontstaan. De grond-
legger van deze therapievorm is de Belgische arts Pol Henry (1918-1988). 
Een andere bekende naam binnen de gemmotherapie is de homeopaat Max 
Tétau. Samen met Claude Bergeret is hij vooral verantwoordelijk voor het 
klinisch onderzoek dat is uitgevoerd naar de toepasbaarheid van de gem-
motherapie. 

Bloesem Negatieve gemoedstoestand Positieve gemoedstoestand

Herik (Mustard) Zware depressies, melancholie, naargees-  Vreugde en evenwicht 
 tig, depressie van onbekende oorsprong  

Zomereik (Oak) Moedeloos, maar zonder op te geven,   Krachtig doorgaan met oog op  
 strijder, vechter, doorzetter eigen behoeften

Olijf (Olive) Volledige fysieke en mentale uitputting Hervinden van vitaliteit /levens- 
  energie

Grove den (Pine) Schuldgevoelens, zelfverwijt, zichzelf de Het accepteren van het gebeurde  
 schuld geven zonder zelfverwijt

Rode kastanje  Overbezorgd zijn voor de veiligheid van Loslaten van angst en bezorgdheid  
(Red Chestnut) anderen, extreme angst en bezorgdheid om anderen 
 voor anderen 

Zonneroosje Paniek, verschrikking, voor noodgevallen Kalmte en rust 
(Rock Rose)

Bronwater Zelfontkenning, streng voor zichzelf,  Makkelijker voor zichzelf zijn 
(Rock Water) zelfonderdrukking

Hardbloem Besluiteloosheid, aarzeling, oneven-  Het kunnen kiezen en de balans  
(Scleranthus)  wichtigheid, onzekerheid kunnen vinden

Vogelmelk (Star of  Shock en verdriet Het verwerken van shock, verdriet  
Bethlehem)  en trauma

Tamme kastanje  Gevoelens van hopeloosheid, extreme  Een kalme geest en het herwinnen  
(Sweet Chestnut) geestelijke vertwijfeling, wanhoop van vertrouwen in het leven 
  

IJzerhard (Vervain) Overdrijving, enthousiasme, stress,   Rust in zichzelf 
 extreme inspanning 

Wijnstok (Vine) Domineren, bazig zijn, niet-soepel,  Plezier in samenwerken door  
 ambitieus, uitvoerend type respecteren van de ander

Walnoot (Walnut) Patroon-doorbreker, overgevoeligheid  Standvastig zijn en gemakkelijk  
 voor sterke invloeden, overgevoeligheid kunnen omgaan met verande- 
 voor gewoonten ringen

Waterviolier Gereserveerd, trots, alleen willen zijn Het open staan voor en toelaten  
(Water Violet)  van anderen

Paardenkastanje  Mentale gesprekken, onzekerheid,  Een heldere geest 
(White Chestnut) ongewilde gedachten 

Ruwe dravik (Wild Oat) Onzekerheid wat te doen, te veel In verbinding staan met wat men  
 mogelijkheden daadwerkelijk wil

Hondsroos (Wild Rose) Apathie, berusting Enthousiasme

Bindwilg (Willow) Verbittering, wrok Vergeving en positieve gedachten
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De grondslag van de gemmotherapie berust op de moderne fytotherapie; 
bepaalde inhoudsstoffen van de kruiden beïnvloeden de functie van ons 
lichaam en zijn organen. In de gemmotherapie worden uitsluitend delen van 
planten gebruikt die zich in een actieve en sneldelende groeifase bevinden, 
zoals jonge knoppen, maar ook haarwortels, jonge loten of kiemen zijn 
heel geschikt. Voorbeelden van waardevolle bestanddelen zijn plantaardige 
groeihormonen (gibberellines, auxines) en groeibevorderende bestanddelen 
(enzymen, aminozuren). Gemmopreparaten hebben door deze stoffen een 
stimulerende werking op bepaalde organen, in het bijzonder op zich delen-
de cellen en op het bindweefsel. In de volgroeide plant zijn deze groeistoffen 
niet meer terug te vinden. Ze zijn door de plant gebruikt om het groeiproces 
te kunnen voltooien.

De gemmotherapie heeft onder meer als doel een of meer organen met 
een uitscheidende werking te stimuleren. Dit wordt aangeduid met de term 
‘draineren’ of ‘detoxificatie’. Tegenwoordig – omdat er meer bekend is over 
de farmacologische activiteit van een maceraat – wordt gesteld dat gemmo-
therapie orgaan- en functiegericht is.

Het plantaardige materiaal wordt, volgens de richtlijnen van de Franse 
homeopathische farmacopee, in de vorm van glycerinemaceraten verwerkt. 
Het verse plantenmateriaal legt men minimaal drie weken in een mengsel 
van alcohol en glycerine met een verhouding tussen het plantenmateriaal 
en de glycerine van 1:20. Na de inweekperiode wordt het plantenmateriaal 
onder hoge druk uitgeperst en vervolgens gefiltreerd. Het product dat nu 
bereid is, noemt men een glycerinemaceraat. Dit is pas geschikt voor me-
dicinaal gebruik nadat het verder is verdund met een mengsel van alcohol, 
glycerine en water. Gebruikt wordt de eerste decimale verdunning. 

De veiligheid van gemmotherapie is, net als bij kruiden, afhankelijk van 
de kennis van de gebruiker. Gemmopreparaten kunnen worden beschouwd 
als kruidenpreparaten en daarom gelden voor deze preparaten dezelfde 
kwaliteitseisen als voor kruiden. Een overzichtstabel met de meest bekende 
gemmopreparaten en hun toepassing is hieronder weergegeven. 

Gemmopreparaten en hun toepassing

Nederlandse naam Latijnse naam Orgaan Gebruikt voor

Knoppen van de Abies pectinata Skelet, bloed Groei- en botopbouw, tandcariës,  
zilverspar   aanmaak van rode bloedlichaampjes

Jonge scheuten Alnus glutinosa Bloedsomloop Aderontstekingen, trombose, als 
van de zwarte els  Immuunsysteem antibioticum tegen ontstekingen

Knoppen van de Ampelopsis Spieren, bindweefsel, Bindweefselverharding (Dupuytren), 
wilde wingerd weitchii gewrichten lage rugpijn/ischias

Knoppen van de Betula pubescens Immuunsysteem, stof- Urineweginfecties zoals blaas- 
zachte berk  wisseling, gewrichten ontsteking, detoxificatie lever
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3. WERKWIJZE EN GEBRUIK

Kruidengeneeskunde is de meest toegepaste vorm van complementaire en 
alternatieve geneeswijzen in Europa. Geschat wordt dat in Europa 29.000 
therapeuten en 15.000 artsen kruiden voorschrijven ter genezing. Duitsland 
spant de kroon; daar zijn de meeste artsen en therapeuten getraind in de toe-
passing van kruiden. Helaas zijn voor Nederland geen gegevens beschikbaar 
over het aantal hulpverleners dat kruiden als geneesmiddel gebruikt, maar 
vrijwel zeker maakt de kruidentherapie deel uit van de meeste natuurgenees-

Nederlandse naam Latijnse naam Orgaan Gebruikt voor

Jonge scheuten Cedrus libani Huid Schilferig eczeem, jeuk 
van de Libanese  
cederboom    

Knoppen van de Cornus sanguinea Bloed, hart en Trombose, infarcten 
wilde kornoeljeboom   bloedsomloop 

Knoppen van de Corylus avellana Bloed en bloeds- Longemfyseem 
hazelaar  omloop, longen

Knoppen van de Fagus sylvatica Nieren, urinewegen, Galwegaandoening, nierstenen, 
haagbeuk  galwegen blaasontsteking

Knoppen van de Fraxinus excelsior Stofwisseling, bloed Jicht, urticaria 
esdoorn

Jonge scheuten Juniperus communis Lever Portale stuwing, levercirrose,  
van de jeneverboom   ascites

Knoppen van de Pinus montana Gewricht, bot- en Reuma, artrose, osteoporose 
bergden  kraakbeenweefsel 

Knoppen van de Ribes nigrum Immuunsysteem Hooikoorts, allergie 
zwarte bes

Knoppen van de Rosa canina Afweersysteem Slijmvliesontstekingen,  
hondsroos  KNO, huid oorontstekingen, hoofdpijn

Jonge scheuten Rubus fructicosus Longen Bronchitis 
van de braam

Jonge scheuten Rubus idaeus Vrouwelijke organen, Menstruatieklachten 
van de framboos   endocriene klieren 

Knoppen van de Sequoia gigantea Uro-genitale organen Prostaatklachten 
reuzenboom

Knoppen van de Tamarix gallica Stofwisseling, bloed Anemie, hoog cholesterol 
tamariskboom

Knoppen van de Tilia tomentosa Zenuwstelsel Nerveuze klachten, angsten, 
zilverlinde   slapeloosheid

Jonge scheuten Vaccinium vitis Stofwisseling Hyalinose 
van de rode bosbes idaea

Knoppen van de Vitis vinifera Stofwisseling, bot- en Herstel na ziekte, artrose 
wijnstok   kraakbeenweefsel 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   192 22-11-16   10:11



193

KRUIDENGENEESKUNDE

6

kundige behandelingen. Misschien is het belangrijkste kenmerk van krui-
dengeneeskunde wel dat het een vorm van behandeling is die door veel en 
uiteenlopende hulpverleners wordt toegepast. Onder leken staat het gebruik 
van kruiden ook in de belangstelling; mensen zoeken voor bepaalde klachten 
advies bij een kruidenhuis of drogist en passen met kruiden zelfzorg toe. 

Op het ogenblik worden in Nederland kruiden door de meeste natuur-
artsen en door een gering aantal reguliere artsen voorgeschreven als genees-
middel. Daarnaast gebruiken honderden natuurgeneeskundig therapeuten 
de kruidengeneeskunde als voornaamste therapie of als onderdeel van het 
totale behandelingsplan. 

FYTOTHERAPEUT
Het beroep fytotherapeut is in Nederland geen beschermd beroep. Iedereen 
mag zich fytotherapeut of herborist noemen. Natuurgeneeskundigen, aro-
matherapeuten, magnetiseurs, huisartsen en specialisten; het is onduidelijk 
welke opleiding sommigen in de kruidenleer hebben genoten. Beoefenaars 
van de kruidengeneeskunde zijn in de regel aangesloten bij de verschillen-
de beroepsverenigingen voor de natuurgeneeskunde. Deze beroepsvereni-
gingen stellen eisen aan hun leden. Bijvoorbeeld toelatingseisen ten aan-
zien van opleiding en scholing, en nascholingseisen om bij te blijven in het 
vak. Het is dus belangrijk erop te letten of iemand lid is van een erkende 
beroepsvereniging. avig (voor artsen), nwp, vbag en vnt zijn beroepsver-
enigingen voor onder andere kruidengeneeskundigen (zie hoofdstuk 5).  
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland, Italië of Amerika bestaat in Ne-
derland geen fytotherapieopleiding op universitair niveau. In Arnhem is de 
Hogeschool Natuurgeneeskunde gevestigd, deze biedt een vijfjarige deel-
tijdopleiding aan in de traditionele kruidenleer. Er is een aanbod aan oplei-
dingen waar fytotherapie wordt gedoceerd. Deze opleidingen verschillen in 
opleidingsduur en kwaliteit.

DIAGNOSTIEK
Het merendeel van de artsen en goed opgeleide therapeuten zal kruidenge-
neeskunde volgens de moderne inzichten toepassen. Er wordt op basis van 
het gesprek/consult en van de diagnose en/of lichamelijk onderzoek gekozen 
voor het kruid dat het beste past bij de klachten. Kruiden worden ingezet 
om hun ondersteunende werking, bijvoorbeeld om de opname van voeding 
te verbeteren of de uitscheidingsfunctie van het lichaam te versterken. Het 
kruid wordt daarbij ingezet op basis van de werking van het complex aan 
actieve bestanddelen ervan. Een voorbeeld: het kruid kurkuma (geelwortel) 
bevat curcumine, een stof die ontstekingsremmend werkt; daarom wordt 
geelwortel ingezet bij gewrichtsklachten. 
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Kruidenmiddelen kunnen vanuit verschillende benaderingen worden toege-
past. Men kan symptoomgericht werken, vanuit de reductionistische visie 
en op basis van de farmacologische werking van de verschillende actieve 
verbindingen in planten. Of men kan vanuit de holistische visie kruiden 
inzetten en volgens traditionele behandelprincipes uit de natuurgeneeskun-
de, Chinese geneeskunde of ayurveda behandelen. Een combinatie van de 
reductionistische en holistische benaderwijze komt ook voor.

Voor een nadere toelichting op de wijze van diagnostiek verwijzen we 
met name naar de werkwijze bij natuurgeneeskunde, hoofdstuk 5.

GEBRUIK
Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de werking van genees-
krachtige planten. Traditionele kennis is gebaseerd op eeuwenoude ervaring 
en wordt nu aangevuld met kennis uit dit wetenschappelijk onderzoek of 
met kennis vastgelegd door erkende en gerenommeerde kennisinstituten, 
zoals de Wereldgezondheidsorganisatie of het kennisinstituut voor de krui-
dengeneeskunde escop (European Scientific Cooperative on Phytotherapy). 
Dit vakgebied van de moderne fytotherapie staat met beide benen in deze 
tijd en is gebaseerd op kennis uit onderzoek in wisselwerking met kennis uit 
de praktijk. Een ander deel van de hulpverleners die kruiden toepassen, laat 
zich niet zozeer informeren of leiden door kennis uit wetenschappelijk on-
derzoek. Een aantal van hen past bijvoorbeeld de kruidengeneeskunde toe 
in combinatie met paranormale geneeskunst. Ook wordt gebruikgemaakt 
van het uitpendelen van kruiden. Met behulp van de pendel wordt bepaald, 
welk van een reeks geneeskrachtige kruiden het meest geschikt is voor de 
zieke. Artsen, wetenschappers en modern opgeleide therapeuten nemen 
soms afstand van deze toepassing van kruiden, omdat het de acceptatie van 
het medicinaal gebruik van kruiden ondermijnt.

Kruiden worden veel gebruikt in Nederland. Er is een hele industrie 
omheen ontstaan, maar het is niet eenvoudig gegevens te verkrijgen over 
de totale omzet in kruidenpreparaten. De 26 leden van Neprofarm (Ne-
derlandse Vereniging Farmaceutische Industrie van zelfzorgmiddelen en 
gezondheidsproducten) behaalden in 2010 een gezamenlijke omzet van 
651 miljoen euro per jaar. Hier zitten echter ook vitamines, mineralen en 
homeopathische preparaten bij. De totale omzet van bedrijven verenigd in 
de npn (Natuur- en gezondheidsproducten Nederland, die ook kruiden ver-
handelen in Nederland) is 200 miljoen euro per jaar. Niet duidelijk is hierbij 
de exacte bijdrage van kruidenproducten aan deze omzet. De npn telt ruim 
100 leden. Tot de top tien van populairste kruidenmiddelen voor zelfzorg 
behoren Echinacea, sint-janskruid, kamille, ginseng, Ginkgo, knoflook, 
gember en zoethout.
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Fytotherapeuten gebruiken soms één kruid voor hun behandeling. Dit 
noemt men simplex. Combinaties van kruiden worden echter ook veel ge-
bruikt, maar de verklaring van wat nu precies werkt, is dan wel lastiger. Het 
gaat om de totale werking van het recept, het vergt gedegen vakkennis om 
te beoordelen welke kruiden goed met elkaar te combineren zijn en welke 
kruiden elkaars werking tegengaan. Planten die inhoudsstoffen uit de groep 
saponinen bevatten, bevorderen de opname van andere stoffen, zoals etheri-
sche oliën. De looistoffen hebben een samentrekkende werking op de darm 
en kunnen de opname van andere werkzame stoffen in kruiden (tannines en 
polyfenolen) juist weer remmen.

Bij chronische ziektetoestanden zijn in de regel de functies van meer dan 
één orgaan in zodanige mate verstoord, dat mengsels van verscheidene krui-
den nodig zijn om een goed en bevredigend resultaat te bereiken. 

Kruiden worden toegepast bij allerlei klachten en zijn dus breed inzet-
baar. Daartoe opgeleide hulpverleners kunnen kruiden eigenlijk bij iedere 
klacht inzetten, acuut of chronisch, mild of ernstig, naast reguliere medicij-
nen of zelfs in plaats daarvan. Onjuist gebruik van kruiden in deze situaties 
kan echter ook gezondheidsschade opleveren. Het is bij kruiden zeker niet 
‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

Kruiden worden soms ook ingezet bij bepaalde vormen van kanker, of 
bij klachten die veroorzaakt worden door kanker. Van de plant Viscum al-
bum ofwel maretak wordt een antroposofisch antikankerpreparaat Iscador 
ontwikkeld (zie hoofdstuk 9). Behandelingen tegen kanker en het gelijktij-
dig gebruik van kruiden moeten altijd plaatsvinden onder begeleiding van 
een (natuur)arts en met medeweten van de oncoloog. Bepaalde medicijnen 
tegen kanker kunnen namelijk een wisselwerking hebben met kruiden, 
waardoor de activiteit van het geneesmiddel wordt beïnvloed. 

GEBRUIK ALS ZELFZORG
Fytotherapeutica of kruiden worden vooral toegepast als onderdeel van 
een natuurgeneeskundige behandeling. Deze bestaat uit twee delen: de be-
handeling in engere zin, en een geheel van ondersteunende maatregelen of 
adviezen (zie hoofdstuk 5). Kruiden worden daarnaast veel verkocht als 
zelfzorgproduct. In Nederland valt zelfmedicatie, zoals voeding en voe-
dingssupplementen, onder de Warenwet. De wettelijke kaders van de Wa-
renwet gebieden dat voeding, voedingssupplementen en kruidenpreparaten 
de gezondheid moeten bevorderen, geen bijwerkingen hebben en geen ri-
sico’s ten aanzien van de gezondheid met zich meebrengen. Toch kan deze 
vorm van zelfmedicatie een mogelijke interactie veroorzaken met allopa-
tische geneesmiddelen en bijwerkingen hebben, terwijl deze middelen vol-
doen aan de wetgevingseisen. Belemmerend voor de zelfzorgtoepassing van 
kruiden is de beperkende wetgeving over de gezondheidsteksten op verpak-
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kingen van kruiden die onder de Warenwet worden verkocht. Beweringen 
over de werkzaamheid van een kruid (zogenaamde claims) mogen niet meer 
op de productverpakking en dergelijke komen te staan. Hierdoor is veelal 
moeilijk te achterhalen waar een product voor gebruikt kan worden.

4. ONDERZOEK EN RESULTATEN

Op basis van de traditionele toepassing vervullen fytotherapeutica een be-
langrijke rol bij de meeste ziektebeelden, met name bij chronische aandoe-
ningen. Drie instanties legden in monografieën de basis voor indicaties waar 
kruiden voor worden toegepast: escop, de Duitse Kommission E en de We-
reldgezondheidsorganisatie (who). 

De who monographs on selected medicinal plants bestaan uit vier delen 
opgesteld over de periode 1999-2009, waarin in totaal de toepassing van 
117 verschillende kruiden wordt beschreven. Elke monografie bestaat uit 
twee delen, waarvan het eerste deel samenvattingen geeft voor kwaliteits-
borgingdoeleinden (met inbegrip van botanische kenmerken, identiteitsveri-
ficatie, zuiverheidseisen, chemische hplc-beoordelingen op de belangrijkste 
inhoudsstoffen van het kruid). Het tweede deel put uit een uitgebreide re-
view van wetenschappelijk onderzoek, en beschrijft de klinische toepassin-
gen van het plantmateriaal, met gedetailleerde informatie over farmacologie 
en secties over contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, 
bijwerkingen en dosering. 

De monografieën van de who hebben als doel wetenschappelijke infor-
matie te verschaffen over de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteitscontrole 
van gebruikte medicinale planten. Ze geven uitgebreide wetenschappelijke 
referenties voor regelgevende instanties, artsen, traditionele gezondheids-
werkers, apothekers, fabrikanten, onderzoekers en het grote publiek, maar 
zijn echter geen farmacopee. Ze zijn opgesteld en gereviewd door meer dan 
honderd deskundigen. De ontwikkeling van de eerste groep van 28 mono-
grafieën werd in 1984 geïnitieerd op verzoek van de internationale gemeen-
schap aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het tweede standaardwerk voor resultaten en indicaties van medicina-
le kruiden wordt geleverd door het kennisinstituut escop. De European 
Scientific Cooperative on Phytotherapy (escop) werd opgericht in 1989 
onder meer met hulp van de nvf als een koepelorganisatie die nationale 
fytotherapieverenigingen in heel Europa vertegenwoordigt, met name bij de 
besprekingen met geneesmiddelenregelgevers zoals de Europese Registratie 
Autoriteit (ema). escop stelt monografieën van kruiden op, op basis van 
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wetenschappelijk onderzoek en van traditioneel deskundig gebruik binnen 
Europa. Inmiddels zijn ruim honderd monografieën gepubliceerd, waarin 
kwaliteitscriteria, werkzaamheid en veiligheid worden gedocumenteerd van 
in Europa frequent toegepaste kruiden. In 2009 verscheen de tweede editie 
van de escop-monografieën, met een update en uitbreiding van de beschrij-
ving van verschillende kruiden.

Het derde standaardwerk wordt geleverd door de Duitse ‘Kommission 
E’. Deze werd opgericht in 1978 en heeft van ongeveer 300 middelen het 
bestaande wetenschappelijk onderzoek afgewogen en op grond daarvan een 
lijst opgesteld van plantaardige bestanddelen waarvan een geneeskrachtig 
effect is aangetoond. De afgelopen jaren worden diverse geneesmiddeltek-
sten uit farmacopees van andere landen over plantaardige grondstoffen in 
de Europese farmacopee opgenomen. Er vindt een overgang plaats naar 
de nieuwe eu-kruidenregelgeving, waarbij alle middelen opnieuw worden 
beoordeeld in het kader van de richtlijnen van de ema.

Als gevolg van de snel groeiende hoeveelheid literatuur over medicinale-
plantenonderzoek is het belangrijk dat deze monografieën regelmatig wor-
den bijgewerkt. Dit is op dit moment niet het geval. Hierdoor is het van 
belang wetenschappelijke ontwikkelingen en resultaten per kruid in de vakli-
teratuur bij te houden. De dynamiek in de kennisontwikkeling om kruiden is 
groot en de zogenaamde ‘body of evidence’ is aan verandering onderhevig. 

De hoeveelheid onderzoek naar kruiden is dermate extensief dat een 
bespreking ervan niet past in dit boek. Er is daarom gekozen voor enkele 
illustratieve voorbeelden.

VOORBEELDEN VAN WERKING

Radix Valerianae (op basis van who-monografie)
Gangbare toepassingen op basis van de literatuur of overlevering:
– als (mild) sedativum bij angst;
– als slaapmiddel bij insomnia.

Dankzij de uiteenlopende inhoudsstoffen kunnen meerdere functies van 
de mens worden beïnvloed, zoals (secundair): spasmolyticum bij gastro-in-
testinale kramp van nerveuze oorsprong.

In het preparaat tot nu toe aangetoonde inhoudsstoffen: 
– etherische olie (bornylacetaat en bornylisovaleraat);
– caryophyleen, valeranon, valerenal, valereenzuur en andere sesquiterpe-

noiden and monoterpenen;
– valepotriaten: belangrijkste zijn valtraat en isovaltraat, deze zijn insta-

biel en degraderen in baldrinal, homobaldrinal, en valtroxal.
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Beheersbaar fysiologisch of biologisch effect in de (zieke) mens (farma-
cologie: werking van de inhoudsstoffen in hun totaliteit):
– sedatief effect door binding van valeriaanextract aan GABA-A-recepto-

ren, adenosinereceptoren, barbituraat en benzodiazepinereceptoren;
– sedatief effect door verhoging van de concentratie GABA in de synaps 

door de heropname te remmen en de afgifte van GABA te stimuleren;
– het extract bevat hoge concentraties glutamine, die vervolgens de bloed/

hersenbarrière passeren en daar het zenuwstelsel en de GABA-synthese 
specifiek beïnvloeden;

– valtraten – in het bijzonder dihydrovaltraat – hebben affiniteit met bar-
bituraat en benzodiazepinereceptoren;

– het extract – in het bijzonder valepotriaten – grijpt in op de calciumin-
flux van gladde spiercellen, waardoor een spasmolytische werking tot 
stand komt.

Onderlinge controle of versterking van de inhoudsstoffen
Een extract met valtraat, isovaltraat, valerenone en valereninezuur vermin-
dert de suikerconsumptie van de hersenen, maar de afzonderlijke stoffen los 
van elkaar doen dit niet (Hölzl 1997).

Een combinatie van hop (40 mg) met valeriaan (60 mg) verbetert slaap 
in grotere mate dan een 400 mg valeriaanextract simplex (Komission E).

Omdat de werking van sommige geneeskrachtige kruiden milder is dan die 
van reguliere geneesmiddelen, zijn ze geschikt om in te zetten in zogenaam-
de voorfasen van ziekten, en in de fase wanneer nog net geen medicatie 
wordt voorgeschreven. Het gemmopreparaat Ribes nigrum zou bijvoor-
beeld de weerstand tegen virale luchtweginfecties kunnen vergroten, om zo 
het gebruik van antibiotica te beperken (Haasbach e.a. 2014). 

Kruiden kunnen ingezet worden vanwege brede en specifieke antivirale 
en antibacteriële effecten. De wereldwijd enorme toename van antibiotica-
resistentie maakt het dringend noodzakelijk om voor de huidige antibioti-
ca alternatieven te vinden. Veel kruidenextracten en vluchtige oliën komen 
hiervoor in aanmerking. De vluchtige olie van citroengras, geranium, ka-
neelsoorten, koriander, oregano en tijmsoorten werkt samen met antibioti-
ca, waardoor ze als combinatie beter werken. Plantenextracten en vluchtige 
oliën zouden geen of nauwelijks resistentie opwekken door de complexe 
samenstelling en meervoudige antibiotische activiteit. Kruiden worden als 
complex toegediend en hebben daardoor een mildere intern gecontroleerde 
werking. Het complex bevat soms wel honderd verschillende inhoudsstof-
fen. 

Cranberrypreparaten zijn sinds oktober 2012 opgenomen in de aanbe-
velingen voor het antibioticabeleid bij urineweginfecties, opgesteld door de 
Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB). Zoethoutextract zou moge-
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lijk een goed alternatief kunnen zijn voor de bestrijding van maaginfectie met 
Helicobacter pylori. Een extract van zoethout (wortel van Glycyrrhiza gla-
bra) maakte in een klinische studie 56% van de patiënten vrij van H. pylori 
(Puram e.a. 2013). 

De kruiden Vitis vinifera, Pinus spp., Coffea canephora, Camellia sinen-
sis, Vaccinium macrocarpon, Galla chinensis, Caesalpinia ferrea martius en 
Psidium cattleianum bezitten eradicatie-eigenschappen voor orale biofilms 
en zouden als mondspoelmiddel antibiotische middelen kunnen vervangen 
(Karygianni e.a. 2015). 

Leveraandoening
Kruiden zijn waardevol bij veel ziektebeelden, zeker als daarvoor nog geen 
effectieve behandeling is of nog geen reguliere geneesmiddelen beschikbaar 
zijn. Het kruid Carduus marianus kan bijvoorbeeld niet alleen levercellen 
beschermen, maar ook levercellen – zij het in beperkte mate – helpen bij 
nieuwvorming. Een bepaalde leveraandoening is in onze westerse samen-
leving in opmars. de zogenaamde non alcoholic fatty liver disease, oftewel 
leververvetting. Het extract van de Carduus marianus ondersteunt de lever 
door de schade van deze leververvetting te minimaliseren (PDQ Integrative, 
Alternative, and Complementary Therapies Editorial Board, 2002). Carduus 
marianus wordt traditioneel ingezet bij leverontsteking bij of na de ziekte van 
Pfeiffer; het helpt de lever er weer sneller bovenop te komen. Tegen leverver-
vetting of sneller herstel van de ziekte van Pfeiffer zijn geen reguliere genees-
middelen beschikbaar, maar wel kruiden. Er zijn meer voorbeelden waaruit 
blijkt dat de reikwijdte van het kruidengeneesmiddelenarsenaal groot is. 

De groep zogenaamde adaptogenen, kruiden die van invloed zijn op de 
manier waarop we met fysieke en mentale stress omgaan, biedt veel moge-
lijkheden bij wat we in het Westen als ‘vage klachten’ omschrijven. Siberi-
sche ginseng (Eleutherococcus senticosus) en Andrographis paniculata zijn 
voorbeelden van adaptogene kruiden. Zij werken daar waar lichaam en 
geest in wisselwerking met elkaar staan: de twee kruiden beïnvloeden de 
veerkracht van deze regelsystemen (Panossian 2013). 

Zo is de paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) effectief bij de be-
handeling van chronische veneuze insufficiëntie. Klachten waaronder vari-
ces, oedeem, pigmentaties en ulcus cruris venosum veroorzaken een hoge 
medische consumptie. Compressietherapie in de vorm van steunkousen 
kent een lage therapietrouw. In een studie bleek het gebruik van paarden-
kastanje-extract rijk aan aescine even effectief als het gebruik van steunkou-
sen (Pittler & Ernst 2012).

Breed werkingsspectrum
Fytotherapeutica bezitten in de meeste gevallen een breed werkingsspec-
trum en een gunstig bijwerkingenprofiel. Gebleken is dat kruiden in het 
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algemeen op meerdere aangrijpingspunten inwerken die via verschillende 
routes tezamen bijdragen aan een bepaald effect, bijvoorbeeld verbetering 
van de hartfunctie bij chronisch hartfalen door Crataegus. Crataegus bezit 
een unieke beschermende werking tegen vaatwandbeschadiging en tegen 
vaatwandverstijving door een te hoge consumptie van keukenzout (Wang, 
Xiong & Feng 2013). 

Verschillende fytotherapeutica of kruidenmiddelen kunnen vanwege 
verlichting van pijn en remming van ontstekingsprocessen een welkome 
aanvulling zijn op overige behandelingsmogelijkheden. Bij artrose kunnen 
fytotherapeutica het medicijngebruik tegen pijn en ontsteking (nsaid’s) ver-
minderen, met name in minder ernstige stadia van de aandoening. Kruiden 
als duivelsklauw en witte wilg kunnen voor nsaid’s een alternatief zijn, om-
dat ze ook pijn stillen maar geen bijwerkingen op de maag hebben. Gember 
is ook een kruid dat ontstekingen en pijn remt (Mncwangi, Chen, Vermaak, 
Viljoen & Gericke 2012;  Al-Nahain, Jahan & Rahmatullah 2014). 

Lagerugpijn
Lagerugpijn komt heel veel voor, bijna een derde van de bevolking heeft er 
op een gegeven moment hinder van. Onderzoekers van de complementaire 
en alternatieve geneeswijzengroep van het Cochrane Centre verzamelden 
systematisch alle studies ooit uitgevoerd met kruiden voor de behandeling 
van niet-specifieke rugpijn. Dat is rugpijn die niet toe te schrijven is aan 
reuma, artrose, fracturen, een hernia of een andere duidelijke oorzaak. Zo-
wel uitwendig als inwendig toegepaste kruiden werden meegenomen in de 
analyse. De rugpijn kon daarbij acuut of chronisch van aard zijn. Veertien 
studies met in totaal 2050 deelnemers werden gevonden. Uit de systemati-
sche review blijkt dat Harpagophytum procumbens (duivelsklauw) in een 
gestandaardiseerde dagelijkse dosis van 50, 60 of 100 mg harpagoside be-
ter werkt dan de pijnstiller Vioxx. Hetzelfde geldt voor Salix alba (wilgen-
bast), gestandaardiseerd op 120 of 240 mg salicine. Beide kruiden hebben 
geen bijwerkingen. De uitwendig toegepaste kruiden brachten het er ook 
goed van af. De pijnstillende werking van de etherische olie lavendel, de 
crèmes Spiroflor, cayenne (Capsicum frutescens), smeerwortel (Symphytum 
officinale) en Solidago chilensis bij lagerugpijn werd bevestigd (Oltean e.a. 
2014). 

Slaap
Kruiden kunnen ook een geschikt alternatief zijn voor medicijnen bij pro-
blemen met de slaap. Van valeriaan en citroenmelisse zijn slaapbevorderen-
de eigenschappen bekend die onderbouwd worden door klinisch bewijs. 
Hetzelfde geldt voor de kalmerende en rustgevende werking van passie-
bloem en ook weer van citroenmelisse. Plantaardige middelen geven bij nor-
maal gebruik geen gewenning of verslaving.
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Huidaandoeningen
Ook uitwendig in de vorm van crème of zalf bieden kruiden een mogelijke 
oplossing. 

Huidzalf op basis van de kruiden cardiospermum en mahonie werkt 
goed bij chronische huidaandoeningen in vergelijking met hormoonzalf, zo 
blijkt uit onderzoek dat door het Louis Bolk Instituut werd uitgevoerd in 
samenwerking met de Universiteit van Hamburg en een Duitse polikliniek 
voor dermatologie. 

Patiënten met een chronische huidaandoening mochten zelf kiezen of 
zij werden behandeld met kruidenhuidzalf of zalven die normaal gespro-
ken worden gebruikt in de dermatologie: hormoonzalf of zalf met vitamine 
D-derivaten (calcipotrien). Doel van het onderzoek was de werkzaamheid 
van de kruidenzalf met de gebruikelijke zalven te vergelijken. 

Cardiospermumzalf heeft een antiallergische, ontstekingsremmende en 
jeukstillende werking. Mahonie heeft eveneens ontsmettende en verzach-
tende eigenschappen. Corticosteroïdenzalf is ontstekingsremmend, maar 
maakt de huid ter plekke dunner en daardoor kwetsbaar. Er werd beoor-
deeld welk deel van de patiënten een complete genezing of een grote her-
stelreactie ervoer.  De beoordeling voor het herstel lag bij de patiënt zelf. 
De mate van herstel werd gemeten na een half jaar, een jaar en twee jaar. 
Kwaliteit van leven, patiënttevredenheid (sf12 en eq-5d) en veiligheid van 
de behandeling werden bovendien in kaart gebracht. In totaal werd de be-
handeling van 112 patiënten met een chronische huidaandoening geëvalu-
eerd. Onderzoekers concluderen dat kruidenzalven even goed werken als 
hormoonzalven, maar dat er vervolgstudies nodig zijn om de bevindingen 
in een gerandomiseerde geblindeerde studie te bevestigen (Jong, Ermuth & 
Augustin 2013).

Raadpleeg voor verdere toepassing van kruiden bij verschillende indicaties 
de who-, escop- of Komission-E-monografieën.

AROMA-, BACHBLOESEM- EN GEMMOTHERAPIE
De aromatherapie, bachbloesemremedies en gemmotherapie zijn in ver-
schillende mate onderwerp van onderzoek geweest. Van de nog jonge 
gemmotherapie, in het Engels de zogenaamde ‘bud preparations’, staat on-
derzoek in de kinderschoenen. Er is geen klinisch onderzoek beschikbaar; 
initieel in vitro-onderzoek wijst uit dat de plantenhormonen auxines, aan-
wezig in jonge plantkiemen, verschillende cellulaire effecten hebben waarop 
een werkingsmechanisme zou kunnen berusten (Ester, Curković-Perica & 
Kralj 2009). Het is echter onduidelijk in hoeverre dit preklinische onder-
zoekswerk zich laat vertalen naar klinische effecten. Voorlopig zijn het tra-
ditioneel handelen in de praktijk en observaties de basis voor het inzetten 
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van gemmotherapeutische preparaten. Bachbloesemremedies zijn getoetst 
op effectiviteit in verschillende kleinschalige studies; uit deze studies bleek 
geen significant effect van deze remedies. Onderzoekers benadrukken dat 
de meeste studies tot nu toe uitgevoerd methodologisch niet goed van opzet 
zijn, en dat om echt te achterhalen wat de specifieke effecten van bachbloe-
semremedies zijn, meer goed opgezet onderzoek noodzakelijk is (Thaler, 
Kaminski, Chapman, Langley & Gartlehner 2009).

Aromatherapie
Binnen het vakgebied van de aromatherapie wordt extensief gepubliceerd; 
sinds de moleculaire biologie een vlucht heeft genomen zijn er modellen 
beschikbaar om de werkingsmechanismen van vluchtige en etherische oli-
en te ontrafelen. Klinisch pragmatisch onderzoek is bovendien beschikbaar 
waaruit de toepassing van de oliën bij verschillende indicaties en bij ver-
schillende toedieningsvormen is vastgelegd. Een aantal voorbeelden:

Onderzoekers van de Universiteit van Seoel, Korea bestudeerden het effect 
van drie verschillende etherische oliën op hooikoortsklachten. Volwassenen 
met hooikoorts (54 mannen en vrouwen in de leeftijd van 20 tot 60 jaar) 
werden verdeeld over een aromatherapiegroep en een controlegroep. De 
aromatherapiegroep inhaleerde een amandelbasisolie met een mengsel van 
sandelhout, wierook (frankincense) en ravensara (0,2% concentratie), de 
placebogroep alleen amandelolie. Deelnemers inhaleerden gedurende vijf 
minuten twee keer per dag voor een periode van zeven dagen. De hooi-
koortsklachten in de aromatherapiegroep verbeterden significant in verge-
lijking met de placebogroep. Slaap, vermoeidheid en kwaliteit van leven 
verbeterden en aromatherapiedeelnemers merkten vooral dat hun neus min-
der verstopt was. Etherische oliën zoals wierook, eucalyptus en ravensara 
bevatten monoterpenen zoals 1,8-cineol, alfa-terpineol en alfa-pineen. Deze 
bestanddelen zijn anti-inflammatoir en immunomodulerend, wat de verbe-
tering bij de hooikoortspatiënten in deze studie zou verklaren. Alfa-pineen 
in wierookolie vermindert bijvoorbeeld allergische symptomen en inflam-
matoire stoffen zoals interleukine-4 (il-4). Andere etherische oliën zoals 
sandelhout, rijk aan santalol, worden vaak gebruikt voor ontspanning en 
sedatie. De werking van deze olie bij hooikoorts impliceert een potentieel 
sederend effect bij overgevoeligheidsreacties (S. Y. Choi & Park 2016).

Patiënten met darmkanker worden behandeld met chemotherapie. Chemo-
therapie vermindert het aantal afweercellen, waardoor het risico op infec-
ties kan toenemen. In eerdere studies bleek aromatherapie immuunfuncties 
te kunnen verhogen, bijvoorbeeld door een toename aan natural-killercel-
len. De onderzoeksgroep van Khiewkern van de Khon Kaen Universiteit 
uit Thailand heeft daarom onderzocht wat het effect van aromatherapie in 
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combinatie met massage zou zijn op de afweerfunctie van darmkankerpati-
enten die chemotherapie ondergaan. Ze beoordeelden of deze behandeling 
cellulaire immuniteit van de patiënten zou kunnen verbeteren en of de ernst 
van de bijwerkingen van chemotherapie zou kunnen worden beïnvloed. Ze 
concluderen dat lichte massage met gemberaromatherapie gunstig is voor 
de afweer in darmkankerpatiënten die chemotherapie ondergaan. Daar-
naast vermindert deze therapie de ernst van veelvoorkomende bijwerkingen 
van chemotherapie (Khiewkhern, Promthet, Sukprasert, Eunhpinitpong & 
Bradshaw 2013).

Een tekort aan slaap en andere slaapproblemen komen veel voor bij men-
sen die in het ziekenhuis verblijven. Dit is vervelend, omdat een gezon-
de nachtrust nu juist zo goed is voor ziekteherstel. De gunstige werking 
van lavendelaromatherapie bij slaapproblemen thuis is bekend. In een 
onderzoek uitgevoerd in het John Hopkins ziekenhuis in Baltimore (VS) 
werd lavendelaromatherapie getest op haar effect op slaapkwaliteit bij 50 
patiënten die in de mediumcare-unit verbleven. Naast de effecten van de 
olie op slaap werd de werking van lavendel op de bloeddruk geïnventari-
seerd. Onderzoekers concluderen dat gebruik van lavendel een effectieve 
manier zou kunnen zijn om de kwaliteit van slaap te verbeteren op me-
diumcare-afdelingen in het ziekenhuis (Lytle, Mwatha & Davis 2014).  
Eerder onderzoek uit 2013 van de groep van Cho liet bloeddrukdaling, 
vermindering van angst en verbetering van slaapkwaliteit zien door aroma-
therapie bij patiënten op de intensive care die een hartoperatie hadden on-
dergaan. Hier werd gebruikgemaakt van een mengsel van lavendel, roomse 
kamille en neroli (Cho, Min, Hur & Lee 2013).

pdq is een online database ontwikkeld en onderhouden door het Ameri-
kaanse National Cancer Institute. De zogenaamde Physician Data Query 
(pdq) bevat peer reviewed samenvattingen van de behandeling van kanker, 
onder meer screening, preventie, genetica, complementaire en alternatieve 
geneeskunde en ondersteunende zorg. Het pdq-boek over de betekenis van 
aromatherapie voor mensen met kanker is online gepubliceerd. De belang-
rijkste reviewers van het boek over aromatherapie en etherische oliën zijn  
John A. Beutler (National Cancer Institute), Kara Kelly en Elena J. Ladas 
(Columbia University). Zij zijn lid van de pdq® Cancer Complementary 
and Alternative Medicine Editorial Board. Deze redactieraad bestaat uit 
deskundigen op het gebied van oncologie, farmacologie, natuurlijke pro-
ducten, traditionele Chinese geneeskunde, acupunctuur en homeopathie 
(zie literatuurvermelding).

Primaire dysmenorroe is de meest voorkomende gynaecologische klacht 
onder vrouwen. Onderzoek uit Iran toont aan dat bij menstruatieongemak 
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buikmassage met rozenolie een natuurlijke manier van pijnverlichting is. 
Buikmassage met amandelolie – verrijkt met etherische olie van de roos 
(Rosa damascene) – is effectief bij menstruatiepijn. Uit het Iraanse onder-
zoek blijkt een toegevoegd pijnstillend effect bij gebruik van de etherische 
olie van de roos, ten opzichte van buikmassage met alleen amandelolie of 
uitsluitend buikmassage zonder olie (Sadeghi Aval Shahr, Saadat, Kheirk-
hah & Saadat 2014).

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Plantenextracten kunnen duizenden verschillende stoffen bevatten. Farma-
cologisch werkzame stoffen worden vaak geproduceerd in stresssituaties 
tijdens groei, om de plant te beschermen. Daarom beïnvloeden groei, oogst 
en bereiding de samenstelling van plantenextracten en het gehalte actieve 
bestanddelen sterk. Daarnaast kunnen synergetische effecten tussen ver-
schillende stoffen de farmaceutische activiteit beïnvloeden. Onderschatting 
van deze effecten kan de kwaliteit, reproduceerbaarheid en betrouwbaar-
heid van klinische studies drastisch verminderen. 

In Nederland is de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (nvf) 
spil in de infrastructuur naar wetenschappelijk onderzoek in kruiden. De 
nvf maakt zich als wetenschappelijke vereniging sterk voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid van plantaardige geneesmiddelen. De nvf geeft vier-
maal per jaar het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie uit. Daarnaast 
is de nvf uitgever van een onderwijsgids met opleidingsmogelijkheden 
op het gebied van fytotherapie. De nvf fungeert ook als netwerk voor 
professionals die bij elkaar terecht kunnen met vragen, en is gesprekspart-
ner naar de overheid als het gaat om regelgeving rondom plantaardige 
geneesmiddelen.

5. DE ROL VAN DE PATIËNT

Omdat de rol van de patiënt in de kruidengeneeskunde vergelijkbaar is aan 
die bij natuurgeneeskunde, volstaan wij hier met een verwijzing naar hoofd-
stuk 5.
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BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN 

NVF, Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie. Zie website www.nvf.nl 
Betrouwbare (leken)informatie over kruiden opgesteld door de Neder-
landse Vereniging voor Fytotherapie via www.infofyto.nl

Kruidenmonografieën van de Wereldgezondheidsorganisatie (Deel 1-4). Zie 
Essential Medicines and Health Products information portal via http://
apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js16713e/

European Scientific Cooperative on Phytotherapy (escop) via www. escop.
com

Betrouwbare informatie in de Engelse taal is beschikbaar via de website van 
National Center for Complementary and Integrative Health, een Ame-
rikaans overheidsinstituut Zie: www. nccih.nih.gov.com

Betrouwbare informatie over kruiden, hun werking en de wisselwerking 
met geneesmiddelen is te vinden op de eveneens Amerikaanse website 
van het Memorial Sloan Kettering Cancer Centre. Zie: www.mskcc.org/
cancer-care/integrative-medicine/about-herbs-botanicals-other-products 

Beroepsverenigingen van natuurgeneeskundigen, waaronder fytotherapeu-
ten (zie hoofdstuk 5).

www.devitamineapotheek.nl Alle leveringen worden gecontroleerd door 
een apotheker op interacties tussen reguliere en complementaire medi-
catie als de patiënt hierop wil laten controleren.
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In Nederland is de afgelopen decennia veel aandacht ontstaan voor Tra-

ditionele Chinese Geneeskunde (tcg), meestal aangeduid met de Engelse 
benaming Traditional Chinese Medicine (tcm). Volgens de tcm is ziekte 
het gevolg van een verstoring in de levensenergie qi, dus een disharmonisch 
patroon daarvan. Het doel is dan de balans tussen yin en yang van deze 
levensenergie te herstellen. De betreffende geneeswijzen richten zich daarbij 
vooral op de functies van het lichaam en beschrijven relaties en ziektepa-
tronen, in plaats van weefselafwijkingen. Alle Chinese geneeswijzen gaan 
uit van dit evenwichtsprincipe. Evenwicht is de basis van het universum, 
waarin yin en yang de oerbeginselen zijn. De cirkel staat voor het gehele 
universum. Dit universum is één geheel en opgebouwd uit de twee concep-
ten yin en yang (zie figuur). 

De yin-kracht – in de figuur gesymboliseerd door het zwarte deel van de 
cirkel – is zacht, ontvankelijk, naar binnen gericht, vrouwelijk. Het witte 
deel van de cirkel symboliseert de yang-kracht. Deze kracht is naar buiten 
gericht, warm, creatief, uitbundig, mannelijk. De yin- en de yang-kracht 
vullen elkaar aan; in de yang-kracht zit een kiem van de yin-kracht, en in 
de yin-kracht zit een kiem van de yang-kracht. Dit komt in de figuur terug 
als de witte en de zwarte stip en het witte en zwarte deel van de cirkel. De 
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Chinese beschouwing neemt het universum, de kosmos, of het geheel, als 
uitgangspunt. Relaties, patronen en verandering worden beschreven in yin 
of yang en als deel van een overkoepelend universum. Yin en yang mani-
festeren zich in alle facetten van het bestaan. Alles heeft een yin- en een 
yang-aspect. En elk yin- of yang-aspect is onder te verdelen in yin of yang. 
Yin en yang zijn tegengestelde, maar ook elkaar aanvullende principes. Yin 
en yang controleren elkaar, houden elkaar in balans – en yin kan overgaan 
in yang. Wanneer er evenwicht tussen deze twee aspecten bestaat, is de 
mens gezond. Is deze balans verstoord, dan is er sprake van ziekte. De ver-
houding tussen yin en yang wordt weerspiegeld in de levensenergie qi, de 
basis van al wat is. In ons lichaam is qi vitale energie of levenskracht. De 
levensenergie loopt in bepaalde banen over het lichaam, de meridianen. Op 
de meridianen liggen de acupunctuurpunten.

De traditionele Chinese wereldbeschouwing verdeelt de wereld niet al-
leen in yin- en yang-krachten, maar ook in vijf elementen, ook wel de vijf 
fasen genoemd. De elementen zijn: aarde, water, metaal, vuur en hout. Ziek-
te wordt beschouwd als het niet-vloeiend stromen van de energie volgens de 
kringloop van de vijf elementen. Ook voeding heeft een energetische waarde.

Acupunctuur is de meest bekende therapievorm van de Traditionele 
Chinese Geneeswijzen. De acupunctuur (acus = naald, pungere = steken) 
behandelt ziekte door naalden op de zogenoemde acupunctuurpunten te 
plaatsen. In Nederland bestaan meerdere stromingen in de acupunctuur: 
de klassieke acupunctuur, segmentale acupunctuur, elektroacupunctuur, la-
ser-acupunctuur en recentelijk de integrale acupunctuur. De laatste tracht 
de acupunctuur met de hedendaagse geneeskunde te verbinden.

Aangezien China pas in de loop van de twintigste eeuw echt kennis-
maakte met de moderne westerse geneeskunde, heeft het land zich eeuwen-
lang moeten behelpen met een eigen traditioneel medisch systeem. Hierin 
heeft zij oplossingen moeten vinden voor de veelheid van ziekten en kwalen 
die zich in zo’n groot land voordoen. Chinese geneeswijzen zijn dan ook 
veelzijdig. Therapievormen zoals de Chinese geneeswijzen, waarin levens-
houding en beoefening van bewegingskunst lichaam en geest met elkaar in 
verbinding brengen, bieden ook een mogelijkheid van een nieuw perspectief 
voor de westerse gestreste mens, die lijdt onder een teveel aan onafhanke-
lijkheid, competitie, efficiëntie, prestatie en macht. Er zou daarom meer 
aandacht en waardering moeten zijn voor een systeem van onthaasting, 
balans en verbondenheid. 

Gelukkig vinden we tegenwoordig in alle westerse landen klinieken, po-
liklinieken, opleidingen en organisaties voor acupunctuur en tcm. In Ne-
derland is er een tiental opleidingen en zijn er verschillende organisaties op 
het gebied van acupunctuur. De belangstelling van patiënten en beroepsbe-
oefenaars daarvoor is sterk gegroeid. Thans zijn in Nederland ruim driedui-
zend acupuncturisten werkzaam, waaronder zowel artsen als niet-artsen.
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1. HERKOMST EN FILOSOFIE

De Traditionele Chinese Geneeskunde kent een lange geschiedenis, waarvan 
hier slechts enkele hoofdlijnen worden aangestipt. De Chinese geneeswijzen 
verbreidden zich vanaf de derde eeuw na Christus vanuit China naar de 
omringende landen. 

De eerste geschriften over Chinese geneeswijzen dateren van omstreeks 
het jaar 1500 voor Christus. In een boek over interne geneeskunde, de Nei 
Jing, bespreekt keizer Huang Di problemen rondom ziekte en gezondheid, 
waarbij de naaldengeneeskunde voor het eerst wordt beschreven. Volgens 
de Nei Jing hebben ziekten natuurlijke in plaats van magische oorzaken, 
zoals effecten van voeding, levensstijl, emoties, milieu en leeftijd. Het uni-
versum wordt bepaald door verschillende krachten en beginselen, zoals yin 
en yang, qi en de vijf elementen (of fasen). Deze krachten kunnen rationeel 
worden begrepen en de mens kan in evenwicht blijven, of terugkeren naar 
evenwicht en gezondheid, door inzicht in de wetten van deze krachten van 
de natuur. De mens is een microkosmos die een afspiegeling vormt van de 
grotere macrokosmos. In de Su Wen, het eerste deel van de Nei Jing, wor-
den behandeld: de anatomie, fysiologie, etiologie van ziekten, pathologie, 
diagnose, syndroomdifferentiatie, preventie, yin en yang, de vijf-elementen-
theorie, het behandelplan en vooral ook de relatie van de mens met de na-
tuur en de kosmos (kosmologie en natuurwetten). Het tweede deel, de Ling 
Shu (spirituele ontsluiting), richt zich op acupunctuur, beschrijft de meridi-
anen (energiebanen), de functies van de organen (Zang-Fu), de posities en 
functies van de acupunctuurpunten (160), de vormen van energie (qi), en de 
negen naaldsoorten en -technieken. 

Met de vorming van communistisch China door Mao Zedong (1949) 
kwamen de overgeleverde Chinese geneesmethoden opnieuw in het centrum 
van de belangstelling te staan doordat er een groot tekort aan westers op-
geleide artsen was. In het huidige China wordt een medisch stelsel voorge-
staan waarin beide systemen naast elkaar kunnen bestaan en elkaar over 
en weer kunnen bevruchten. Tot in de negentiende eeuw was het verboden 
het lichaam van de patiënt te onderzoeken; de pols was het enige lichaams-
deel dat voor diagnostiek beschikbaar was. Vandaar het grote belang van 
de polsdiagnostiek ook nu nog in de hedendaagse acupunctuur. In Euro-
pa werd het eerste geschrift over acupunctuur en polsdiagnostiek in 1671 
gepubliceerd, en bredere belangstelling voor acupunctuur ontstond vooral 
door de Hollandse kooplieden, die via het eiland Dejima in contact kwamen 
met de Japanse en Chinese geneeskunde. In Frankrijk kreeg de acupunctuur 
bekendheid via de koloniale betrekkingen met Vietnam.

Acupunctuur kreeg echter pas grote bekendheid in het Westen toen de 
journalist James Reston in een Beijings ziekenhuis volgens de westerse ge-
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neeskunde werd geopereerd, maar direct daarna een acupunctuur- en krui-
denbehandeling kreeg. Hij herstelde heel spoedig van zijn pijnen en kon zijn 
journalistieke werk snel hervatten. Dit bericht ging in een razend tempo de 
wereld over en acupunctuur werd groot nieuws.

Het beschrijven van de Chinese geneeskunde voor de westers georiënteerde 
lezer is geen gemakkelijke taak, omdat de denkkaders wezenlijk verschil-
len. Deze geneeskunde komt voort vanuit het Chinese denken waarin de 
samenhang van mens en kosmos centraal staat. De westerse mens is groot-
gebracht in een denksysteem waarin analyse, het opdelen van zaken in 
hun samenstellende delen en het duidelijk onderscheiden van oorzaak en 
gevolg dominant zijn. Een eerste punt in de Chinese geneeskunde betreft de 
zogenoemde ‘correlatieve logica’. In correlatief denken worden begrippen 
en opvattingen niet apart geclassificeerd, maar naast elkaar gelegd in een 
patroon. De dingen gaan elkaar niet beïnvloeden als oorzaak en gevolg, 
maar het een gaat het ander stimuleren of onderdrukken vanwege hun on-
derlinge relatie. Deze logica is ook de basis van yin en yang en de Chinese 
vijf elementen. 

Een tweede punt is het ‘systeem van correspondentie’: de macrokos-
mos (het grote geheel, het heelal) weerspiegelt zich in de microkosmos van 
het menselijk lichaam. De natuurwetten gelden zowel in grote als in kleine 
structuren. ‘Zo buiten, zo binnen’: via uiterlijke lichaamskenmerken, zoals 
de huid en het gezicht, kan de arts veel te weten komen over de conditie van 
de inwendige organen. Deze theorie werd in de loop van de eeuwen samen 
met veel andere theorieën uitgebreid en verfijnd. Tegenwoordig wordt in de 
Chinese geneeskunde deze oude theorie verder aangevuld met de moderne 
ziekteleer.

Een derde punt is dat van qi. Het Chinese denken gaat uit van het be-
staan van een allesdoordringende energie, een kracht die het leven doet 
ontstaan en vormgeeft. Qi is tegelijk materieel en niet-materieel; deze kracht 
symboliseert bezieling, het tot leven wekken. De werking van qi is niet direct 
te zien, maar het resultaat ervan is wel zichtbaar. In het menselijk lichaam 
worden verschillende qi-functies onderscheiden. In een gezond lichaam is qi 
volop aan het werk en bij de dood heeft qi het lichaam verlaten. Ziekte is 
een ontregeling van qi.

Een vierde punt: de Traditionele Chinese Geneeskunde gaat uit van een 
correlatie van qi-functies en context (zie hierboven) en vraagt bijvoorbeeld: 
hoe verhoudt het ene patroon zich tot een ander patroon en tot de omge-
ving? De tcm, en acupunctuur in het bijzonder, heeft invloed op de gesteld-
heid van de patiënt. Deze naald- of massagetechniek stimuleert de functie 
waartoe het systeem op dat moment neigt. Het westerse denken gaat uit 
van de oorzaak van de symptomen. Het oosterse standpunt beschouwt de 
symptomen in relatie tot het hele lichaam.
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DE VIJF FUNDAMENTELE SUBSTANTIES VAN YIN EN YANG
Het yin-yang-principe kent vijf eigenschappen of substanties: qi, xue (‘bloed’), 
jing (essentiële substantie), shen (geest) en jin-ye (lichaamsvloeistof). Het 
concept qi beschrijft een universele eigenschap van ‘alles’. In het oude China 
kwamen mensen op basis van waarneming tot de conclusie dat achter de 
vaste vormen een andere werkelijkheid schuilgaat waarin alles voortdurend 
beweegt en verandert. In het Westen denken we in termen van materie en 
informatie, maar zonder energie is het systeem dood. Qi is de energie die 
het systeem in werking zet, tot leven brengt. Het geeft richting aan materie 
en informatie. De sterk ontwikkelde biochemie, fysiologie, scheikunde en 
anatomie van het Westen zijn van beperkt belang voor de Chinese arts. Waar 
de Chinese arts zich mee bezighoudt, is de vraag hoe de vijf fundamentele 
substanties zich in het lichaam uitdrukken: wat is hun patroon? Door te ob-
serveren en de samenhang te ontdekken, stelt hij een diagnose. 

Qi verkrijgt de mens bij zijn geboorte en wordt steeds aangevuld via de 
ademhaling, de spijsvertering en vanuit overerving. Bij een tekort of een 
teveel aan qi op een bepaalde plek kan stagnatie (ziekte) ontstaan. Qi heeft 
vijf functies. Qi beschermt het lichaam. Qi is de bron van alle beweging in 
het lichaam en maakt beweging mogelijk. Door qi kunnen substanties in het 
lichaam transformeren vanuit ons voedsel. Qi houdt organen en weefsels op 
hun plek. En qi verwarmt het lichaam. De andere vier substanties hebben 
elk eigen functies. Xue (‘bloed’) is niet hetzelfde als wij in het Westen onder 
bloed verstaan. Xue stroomt door het lichaam en geeft voeding aan het 
lichaam. Jing wordt ook wel vertaald met ‘essentie’. Jing voedt en draagt 
zorg voor de voortplanting. Jing wordt wel vergeleken met het dna en is 
de bron van het leven. Shen wordt vertaald met geest (spirit). Shen is het 
bewustzijn dat je via je ogen uitstraalt als je echt wakker bent.

ANATOMIE OP ZIJN CHINEES
Een orgaan is in de Chinese opvatting een verzameling lichaamsfuncties, 
weefsels en zelfs emoties. Wat laat het zieke lichaam aan disharmonische 
patronen zien? En op welke wijze is de organisatie van qi beschadigd? 

Qi stroomt in het lichaam door specifieke kanalen, die meridianen he-
ten. Er zijn twaalf meridianen, die ieder corresponderen met een inwendig 
orgaan. In zes van de meridianen overheerst de yin-energie (Longen, Milt, 
Hart, Nieren, Lever, ‘Beschermer van het hart’), in de overige zes (Dik-
ke Darm, Maag, Dunne Darm, Blaas, Galblaas en ‘Drievoudige Verwar-
mer’) overheerst de yang-energie. Zowel de ‘Beschermer van het hart’ als de 
‘Drievoudige Verwarmer’ is niet direct verbonden met een orgaan. De holle 
organen zijn dus yang, de weefselrijke organen yin. De ‘Beschermer van 
het hart’ is verbonden met de bloedsomloop, de bloeddruk, emoties en het 
bewustzijn. Onder de ‘Drievoudige Verwarmer’ wordt een functie verstaan 
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die te maken heeft met de qi-distributie en de spijsvertering en die aan de 
essentiële substantie een toegang biedt tot het lichaam. Aan iedere orgaan-
energie is een emotie gekoppeld.

In Chinese geneeswijzen spreekt men dus vooral over een meridiaan-
functie en niet zozeer over fysieke organen, bijvoorbeeld een verzwakte qi 
van de miltmeridiaan. Voor het orgaan ‘Lever’ kunnen we beter het Chinese 
woord ‘Gan’ gebruiken, dat van alles blijkt te omvatten. Weefsels als nagels, 
pezen en ogen, fysiologische functies als de hormooncyclus, het zicht van 
de ogen en ook de emotie van woede, stress en frustratie behoren tot het 
concept Gan.

De Zang-organen (yin-organen) zijn de Lever, het Hart, de Milt, de Lon-
gen, en de Nieren. De Zang-organen produceren qi en bloed en slaan deze 
op. De Fu-organen (yang-organen) zijn de holle organen: de Galblaas, de 
Dunne Darm, de Maag, de Dikke Darm en de Blaas. De functie van deze 
organen is vooral gericht op het doorgeven en verteren van lichaamsstof-
fen zoals gal en voedingsstoffen. ‘Beschermer van het hart’ en ‘Drievoudige 
Verwarmer’ zijn geen organen in de Chinese zin van het woord, maar verte-
genwoordigen functies (zie tabel 1).

MERIDIANEN
Meridianen lopen als langgerekte energiebanen (of energiekanalen) meest-
al vlak onder de huid over hoofd, romp, armen en benen. Iedere meridiaan 
begint of eindigt bij een voet of een hand; het eindpunt van de ene meri-
diaan is het beginpunt van een andere. Zo kan de levensenergie als een 
constante stroom door het lichaam vloeien. In vierentwintig uur heeft de 
qi alle meridianen doorlopen. Elk van de twaalf meridianen is gedurende 
twee uur van het etmaal in een optimale energetische toestand. Hiermee 
kan rekening worden gehouden bij de diagnose en de behandeling. Deze 
cyclus wordt ook wel de orgaanklok genoemd (bioritme). De energietoe-
voer verschilt ook per tijdstip van de dag. Een voorbeeld: een overbelaste 
lever kan de volgende klachten geven: altijd tussen 01.00 en 03.00 uur ’s 
nachts wakker worden als er veel leverenergie wordt aangevoerd, en altijd 
tussen 13.00 en 15.00 uur ’s middags een dip, suf en zin om een middag-
dutje te doen; een inzinking op het moment dat er weinig energie-aanvoer 
is naar de lever.

ACUPUNCTUURPUNTEN 
Op de meridianen liggen de acupunctuurpunten; in de literatuur zijn onge-
veer driehonderdzestig punten beschreven. De punten zijn ongeveer één tot 
twee millimeter in doorsnede. Ze liggen op uiteenlopende diepte onder de 
huid, meestal in de onderhuid op 0,2 tot 0,5 centimeter onder het huidop-
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Tabel 1 

Chinees orgaan of 
functie (Zang-Fu)

Lever

Galblaas

Hart

‘Beschermer van 
het hart’ (een 
Chinees orgaan 
dat te maken heeft 
met de hartfunctie)

Dunne darm

Drievoudige 
Verwarmer

Milt 

Maag

Longen 

Dikke darm

Nieren

Blaas

Energie die in het 
orgaan huist

Hun (etherisch, 
vluchtige ziel) 

Hun (etherisch, 
vluchtige ziel)

Shen (geest, 
bewustzijn)

Shen (geest, 
bewustzijn)

Yi (doelgerichtheid, 
denkkracht)

Po (lichamelijke, 
substantiële ziel)

Zhi (wilskracht)

Functie

Zorgt voor vloeiende stroming / 
Controleert de pezen / Besprenkelen 
en stromen van lichaamssappen en 
qi / De hormooncyclus / Hier huist het 
bloed / Zicht via de ogen / Harmoni-
seert de emoties / Opent in de ogen / 
Manifesteert in de nagels

Slaat gal op en scheidt deze uit / Re-
geert over de planning / Besluitvorming

Regeert over het bloed en de meridi-
anen en opent in de tong / Hier huizen 
het bewustzijn en intellect 

Regeert over het bloed en de meridi-
anen en opent in de tong / Beschermt 
het Hart / Hier huist de geest 

Het scheiden van het pure en het 
troebele in de voeding

Staat in verbinding met Longen, Milt en 
Nieren om de warmtehuishouding en 
de vloeistoffen te reguleren

Haalt Ging (nutriënt-qi) uit de voeding 
/ Zorgt ervoor dat het bloed binnen de 
bloedbanen blijft / Produceert ‘bloed’ 
en qi / Regeert over de spieren en 
opent in de mond (de lippen)

Het ontvangen en ‘rijpen’ van voeding / 
Zee van voeding en vloeistof

Regeert over qi en ademhaling / Ver-
spreidt qi over het lichaam / Regeert 
over de buitenkant van het lichaam 
(huid en haren) / Opent in de neus

Transporteert het troebele deel van de 
voeding naar beneden

Regelt groei en ontwikkeling / Con-
troleert de botten en het brein / Hier 
huist de oerenergie ying, is de bron van 
het leven

Ontvangt de urine en scheidt deze uit

Bijbehorende emotie

Woede / Irritatie / 
Stress

Woede / Irritatie / 
Stress

Plezier en vreugde / 
Schrik

Plezier en vreugde / 
Schrik

Denken / Piekeren

Ongerustheid / 
Benauwdheid / 
Bezorgdheid / 
Verdriet

Angst, vrees
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Tijden van veel energie- 
aanvoer

01.00-03.00 uur

03.00-05.00 uur 

05.00-07.00 uur

07.00-09.00 uur

09.00-11.00 uur

11.00-13.00 uur

13.00-15.00 uur

15.00-17.00 uur

17.00-19.00 uur

19.00-21.00 uur

21.00-23.00 uur

23.00-01.00 uur

Orgaan 

Lever

Longen 

Dikke darm

Maag

Milt en Pancreas

Hart

Dunne darm

Blaas

Nieren

Hartconstrictor

Drievoudige Verwarmer

Galblaas

Tijden van weinig energie- 
aanvoer

13.00-15.00 uur

15.00-17.00 uur 

17.00-19.00 uur 

19.00-21.00 uur 

21.00-23.00 uur 

23.00-01.00 uur

01.00-03.00 uur

03.00-05.00 uur

05.00-07.00 uur

07.00-09.00 uur

09.00-11.00 uur

11.00-13.00 uur

Tabel 2
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pervlak. De acupuncturist gebruikt de punten op twee manieren: om vast 
te stellen hoe het met de energie in het lichaam staat (diagnose) en om de 
energie in het lichaam te behandelen (therapie). Als het om de behandeling 
gaat, zijn de punten van belang voor het aan- en afvoeren van energie; het 
zijn de toegangspoorten tot de levensenergie. Zo kan de acupuncturist de 
functie van de organen beïnvloeden.

DE VIJF FASEN, DE SHENG-CYCLUS EN DE KE-CYCLUS
Evenals het yin-yang-principe is de leer van de vijf fasen (of elementen) 
een concept waarmee alle verschijnselen beschreven kunnen worden. Voor 
de traditionele Chinese wereldbeschouwing vormen qi, yin-yang en de vijf 
fasen een eenheid, die noodzakelijk is om natuurverschijnselen te kunnen 
verklaren. Al het bestaande is te vergelijken met een van deze fasen, ook wel 
elementen genoemd (Wuxing). Het gaat hier om processen oftewel (in het 
Westen) ‘elementen’. De elementen zijn: aarde, water, metaal, vuur en hout. 
Alle processen in de kosmos kunnen worden beschreven aan de hand van 
de vijf fasen of elementen. De vijf fasen hangen als volgt samen: ‘Als hout 
verbrandt is er vuur, als het vuur gedoofd is, blijft er as over, dit is aarde. 
In de aarde worden metalen gevormd. Metaal geeft structuur en structuur 
op aarde doet water stromen, en water is nodig voor de groei van bomen. 
Daarmee is de cyclus met het hout gesloten.’ Deze metafoor is voor de wes-
terse mens niet direct begrijpelijk, maar het gaat uiteindelijk om de vraag of 
de eruit voortvloeiende therapie werkzaam is of niet. Yin- en yang-organen 
zijn in te delen in de verschillende elementen. De meest duidelijke voorstel-
ling wordt verkregen als de vijf elementen in een kring worden geplaatst. 
De in de cirkel met elkaar verbonden elementen vormen de gezondmakende 
cirkel, de Sheng-cyclus. De met gebroken lijnen verbonden elementen bre-
ken elkaar af en veroorzaken ziekte, de Ke-cyclus (zie figuur).
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Naast de theorie volgens de Zang-Fu en de vijf fasen, kunnen andere filoso-
fische uitgangspunten ten grondslag liggen aan de keuze voor te behandelen 
acupunctuurpunten. We noemen de leer van de Stammen en Takken, dry 
needling en dr. Tan’s balance method. Deze worden hier echter niet nader 
uitgewerkt.

OORZAKEN VAN ZIEKTE
De Chinese arts onderscheidt inwendige, uitwendige en overige oorzaken 
van ziekte. Deze ziekteoorzaken brengen een verstoring van het evenwicht 
tussen yin en yang en de vijf elementen teweeg. De acupunctuur legt in te-
genstelling tot de westerse geneeswijzen nadruk op inwendige emoties die 
door uitwendige factoren beïnvloedbaar zijn, de zeven emoties genoemd. 
Deze zijn woede, vreugde, overmatig piekeren, verdriet, melancholie, vrees 
en angst. Elke emotie wordt gekoppeld aan een van de vijf elementen. Woe-
de tast Hout aan en kan leiden tot hoofdpijn. Te veel piekeren, te veel op je 
bordje hebben, tast het element Aarde aan. Daardoor wordt de spijsverte-
ring ontregeld en komt de vorming van qi in gevaar. Dit kan bijvoorbeeld 
vermoeidheid tot gevolg hebben. Vaak zijn zwakke plekken in de organen 
familiair bepaald.

Emoties worden ziekmakend als ze te heftig zijn of te lang duren, maar 
ook als ze te lang onderdrukt worden. Binnen de tcm kennen we zeven 
emoties, die ook weer bij de vijf elementen onder te brengen zijn. En dus 
kunnen ze zich bij een onbalans van de bijbehorende organen en meridi-
anen ook manifesteren, of een onbalans in deze organen en meridianen 
veroorzaken. Er zijn echter twee ziekmakende situaties met name van be-
lang: een plotseling zeer heftige emotie, en een emotie die langdurig en 
herhaaldelijk aanwezig is. Overmatige vreugde beschadigt bijvoorbeeld 
Xin (het Hart); als gevolg daarvan ontstaat onsamenhangende spraak en 
grillig gedrag.

De zogenoemde ‘pathogene factoren’ die het lichaam volgens de tcm 
kunnen binnendringen zijn Feng (Wind), Han (Koude), Shi (Damp), Shu 
(Zomerhitte), Zao (Droogte) en Huo (Vuur). Zo wordt bijvoorbeeld de 
ziekteverwekker Feng gekenmerkt door zijn plotseling, heftig, beweeg-
lijk en veranderlijk optreden; deze tast vooral het bovenlichaam en het li-
chaamsoppervlak aan. Wind is yang van natuur en tast ‘bloed’ (xue) en yin 
aan. Bij personen die daar gevoelig voor zijn, kan een combinatie van Wind, 
Koude en Vocht de meridianen binnendringen en daar de symptomen van 
reuma geven.
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2. WERKWIJZE EN DIAGNOSTIEK

Het doel van de arts is een zo volledig mogelijk beeld van de zieke te krij-
gen, alsook van diens relatie met de fysieke en sociale omgeving. Dit mondt 
uit in een concreet behandelplan dat in principe samen met de patiënt wordt 
vastgesteld.

In de Chinese geneeswijzen richt de arts zich nooit op één orgaan of één 
lichaamsdeel. Hij kijkt altijd hoe het volledige systeem op een verstoring 
reageert. De verschillende systemen in ons lichaam, zoals het zenuwstelsel, 
het hormoonsysteem, het spierstelsel en de bloedsomloop, zijn zo nauw met 
elkaar verweven dat je met reden kunt stellen dat het onderscheid tussen die 
systemen in de werkelijkheid van een levend organisme niet bestaat. Een 
belangrijk kenmerk van tcm is dat de individuele persoon centraal staat. 
De anamnese, de diagnose, de analyse en de therapie vormen daarbij een 
eenheid. Een klacht als hoofdpijn kan bij verschillende mensen ook ver-
schillende oorzaken hebben, met elk een eigen klachtenpatroon. De arts of 
therapeut moet het complete ziektepatroon van de patiënt herkennen om de 
juiste behandeling te kunnen toepassen.

HET DIAGNOSTISCHE PROCES
In plaats van op een orgaanziekte richt de Chinese arts zich op het syn-
droom. Een syndroom wordt gezien als een toestand van disharmonie in 
het lichaam, waarbij bepaalde symptomen, klachten en ziekteverschijnselen 
de uiterlijke vormen zijn. Door vervolgens deze symptomen in verband te 
zien met het hele lichaam kan de therapeut vaststellen waardoor ze worden 
veroorzaakt. Gaat het om een blokkade, een leegte of een volte van ener-
gie in een meridiaan? Is de yin-functie van een meridiaan aangedaan of de 
yang-functie? De arts of therapeut in Chinese geneeswijzen onderscheidt 
‘acht principes’ (vier thema’s, ieder onder te verdelen in twee aspecten) in 
de verschillende patronen van de onbalans:
– yin of yang (de algemene onderscheiding);
– inwendig of uitwendig (de locatie);
– koude of hitte (de natuur);
– volte of leegte (de kwaliteit).

Meestal beschrijft tcm de energie van de zieke als een combinatie van deze 
kenmerken.

Deze informatie volgens de acht principes wordt vervolgens gekoppeld 
aan de orgaansystemen oftewel de Zang-Fu. In de Zang-Fu treden de vol-
gende patronen op:
– qi-deficiëntie, volte of stagnatie;
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– yin- of yang-deficiëntie;
– bloeddeficiëntie;
– Koude-Damp;
– Damp-Hitte, enz.

Zo ontstaan namen als Lever-qi-stagnatie, Nier-yin-deficiëntie, Hart-Vuur, 
Damp-Hitte in de Lever. Dit zijn de benamingen van tcm-syndromen.

DIAGNOSTISCHE METHODEN
In de Chinese geneeswijzen bestaan veel mogelijkheden om de aard van het 
syndroom (of de ziekte) vast te stellen. Alle vormen van deze diagnostiek 
zijn gericht op het herkennen van het patroon van disharmonie en het ver-
krijgen van inzicht in de balans tussen yin en yang en de gevolgen daarvan 
voor de levensenergie qi. De Chinese arts past vier manieren van onderzoek 
toe (Si Jian): kijken, luisteren en ruiken (deze twee woorden zijn in het Chi-
nees één woord), vragen en aanraken.

– Kijken (observatie): het waarnemen en inspecteren van de patiënt. Al-
lereerst probeert de Chinese geneeskundige een indruk te krijgen van 
het lichaam als geheel. Daarbij is er aandacht voor zowel het gezicht 
als de vorm van het lichaam (klein, groot, dik, dun), de houding (recht-
op, gebogen), de bewegingen (snel, langzaam, coördinatie), de toestand 
van de huid (droog, opgezwollen) en het gedrag (rustig, agressief, in de 
war). Daarna zal de arts aandacht besteden aan specifieke delen van het 
lichaam: hoofd, haar, neus, ogen en mond en de lijnen op handen en na-
gels. Al deze lichaamsdelen weerspiegelen de toestand waarin de ermee 
corresponderende functies verkeren. In de Chinese diagnostiek is vooral 
het bekijken van de tong belangrijk. De tong kan worden onderverdeeld 
in zones die overeenkomen met de verschillende inwendige organen. Een 
verandering van vorm of kleur wijst op een verandering van het orgaan 
dat met die zone correspondeert.

– Luisteren en ruiken: de arts neemt ook notitie van de ademhaling en de 
kracht van de stem. Zo duidt een luide stem op een overschot aan ener-
gie, veel praten op Hitte en heesheid op Wind. De geur van de ademha-
ling verschaft informatie over Hitte, Koude en Damp, maar ook over de 
energietoestand van met name de maag.

 
– Vragen (anamnese): zoals in elk medisch systeem is ook in de Chine-

se geneeswijzen ondervragen een belangrijke bron van informatie. De 
tcm-arts vraagt naar stoelgang, slaappatroon, eetlust, energieniveau en 
welzijn, en bijvoorbeeld ook of de zieke meer van warmte houdt of juist 
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altijd het raam open wil hebben voor verkoeling en frisse lucht. Dit zegt 
veel over de energieconditie van het lichaam.

– Aanraken (lichamelijk onderzoek): in de tcm is het tegenwoordig toege-
stane lichamelijk onderzoek een belangrijk element in het diagnostisch 
proces. De arts beoordeelt of bepaalde lichaamszones een andere tem-
peratuur hebben. Een koude huid wijst op een yang-tekort, een warme 
huid op stuwing en volte. Ook de wervelkolom wordt onderzocht. Over 
en naast de wervels lopen de gouverneur- en de blaasmeridiaan. Onder-
zoek van dit gebied geeft belangrijke informatie over inwendige organen 
en de hersenen. Als de energie van een orgaan verstoord is, worden deze 
punten gevoeliger voor druk. Ook op andere plaatsen kunnen alarm-
punten liggen.

– Polsdiagnostiek: de polsdiagnostiek is de belangrijkste test in de tcm. 
De pols voelen is een kunst. tcm-artsen onderscheiden 28 polskwali-
teiten, die worden gemeten op 12 polslocaties, 3 oppervlakkige en 3 
diepe, links en rechts (zie figuur). Elke locatie correspondeert met een 
bepaald orgaan. In de figuur zijn de diepe en de oppervlakkige polsen en 
de bijbehorende organen weergegeven. De polskwaliteit is hoe de pols 
aanvoelt. Een pols kan bijvoorbeeld ‘glijdend’ aanvoelen of juist ‘dun’. 
Een ‘stroperige’, ‘glijdende’ pols (Hua Mai) is een volle pols, mogelijk 
door vochtophoping of slijmvorming vanwege zwakte van bijvoorbeeld 
Milt-qi, maar bij zwangerschap is dit een heel normale pols, een pols die 
niet op een ziekte wijst.

Elektroacupunctuur volgens Voll 
Inmiddels hebben ook moderne medische manieren van energiemeting op 
de meridianen hun intrede gedaan, zoals het Voll-elektroacupunctuurappa-
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raat. De elektroacupunctuurdiagnostiek werd in de jaren vijftig door na-
tuurkundige dr. Voll (1909-1989) ontdekt. De tcm-acupuncturist past deze 
methode niet toe, omdat het hier gaat om een moderne westerse methode 
(zie ook hoofdstuk 13).

3. DE CHINESE BEHANDELMETHODEN

Om de verschillende patronen van disharmonie van qi te beschrijven maakt 
de Chinese arts gebruik van de eerdergenoemde ‘acht principes’. Nadat over 
deze acht principes voldoende informatie is verzameld, kan het behandel-
plan worden opgesteld en de therapie beginnen. De behandeling is gericht 
op het herstel van de harmonie tussen yin en yang. In samenhang hiermee is 
er aandacht voor voeding en leefregels. Er zijn in de Chinese geneeswijzen 
veel verschillende manieren om de energiebalans te helpen herstellen, of te 
voorkomen dat de levensenergie uitgeput of uit balans raakt. In de tcm zijn 
naast acupunctuur de belangrijkste therapieën: acumassage, bone setting, 
Chinese kruiden, Chinese voedingsleer, cupping,  moxa-behandeling, tai chi 
en qi gong. Deze worden hieronder kort besproken. Sommige energieën 
herstellen gemakkelijk, andere in mindere mate of vrijwel niet. In de Nieren 
huist de oerenergie Jing. Dit is als het ware de Chinese versie van ons dna, 
ons erfelijk materiaal. Er zijn geen mogelijkheden om de Jing te versterken. 
De energie van de Lever stagneert vrij gemakkelijk ten gevolge van woede, 
stress of irritatie. De Nier-yang-energie is gevoelig voor leegte. Een dergelij-
ke leegte laat zich niet zo gemakkelijk behandelen.

ACUPUNCTUUR
Door het inbrengen van een acupunctuurnaald op zorgvuldig uitgekozen 
acupunctuurpunten kan de verstoorde energie in een lichaam herstellen. 
Bij een tekort aan energie wordt het stimulatiepunt of bronpunt van de 
meridiaan aangeprikt; de naald wordt naar rechts gedraaid en snel en kort 
door de huid gestoken. Bij een teveel aan energie wordt bijvoorbeeld het 
sederingspunt aangeprikt (het punt dat de energie in de meridiaan tot rust 
brengt en kalmeert) en wordt de naald met tussenpozen verder in de huid 
gestoken. Het vinden van de punten vereist een gedegen kennis van de ana-
tomie en veel ervaring. De tijdsduur dat een naald in het lichaam blijft, 
varieert van enige seconden tot een uur. In de klassieke acupunctuur is dit 
afhankelijk van de tijd waarin de pols weer normaal wordt. Het aantal 
naalden dat wordt gebruikt, hangt af van de behandelende acupuncturist 
en van de ziekte, variërend van één tot enkele tientallen, maar het liefst zo 
weinig mogelijk. 
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Het instrumentarium van de acupuncturist is zeer bescheiden. Tegenwoor-
dig worden roestvrijstalen naalden (hao-tjen-naalden) gebruikt. Er wordt 
vooral met de wegwerpnaald gewerkt, om infectiegevaar te voorkomen. 
Alle andere naalden worden uiteraard voor gebruik ontsmet. De lengte 
van de naalden varieert van minder dan één centimeter tot wel veertig 
centimeter. Soms worden magneetpleisters gebruikt om op acupunctuur-
punten te plakken, een betrekkelijk nieuwe behandelvorm die mensen zelf 
kunnen toepassen. Meestal is het plaatsen van de naalden niet pijnlijk. 
Wat de patiënt soms voelt, is de energiesensatie ‘de qi’. Dit is een sensatie 
die het beste kan worden beschreven als een kort schokje van voorbijgaan-
de aard. 

Acupunctuur, ook de verschillende stromingen daarvan, wordt toegepast 
bij allerlei klachten: hoofdpijn, gewrichtsklachten, vermoeidheid, stress, 
chronische klachten zoals astma en andere chronische longaandoeningen 
(copd). Acupunctuur wordt dan als aanvullende behandeling bij een regu-
liere behandeling gebruikt, of als een opzichzelfstaande behandeling. Het is 
voorts bekend dat het lichaam functioneert volgens dagpatronen; vroeg in 
de ochtend reageert het lichaam op bepaalde zaken anders dan laat in de 
avond. In het oude China is ontdekt dat dit dagpatroon ook invloed heeft 
op de verschillende behandelingen.

De acupuncturisten die zijn aangesloten bij de erkende acupunctuur-
beroepsverenigingen zijn verplicht te werken volgens strenge hygiënevoor-
schriften. Deze gelden voor de behandelkamer, alle handelingen en het ge-
bruik van de naalden.

Acupunctuurbehandelwijzen
Er zijn diverse manieren om de acupunctuurpunten te stimuleren of te sede-
ren. Zo kunnen de naalden worden verwarmd of elektrisch gestimuleerd. Er 
is een aantal acupunctuurstromingen die moderne apparatuur combineren 
met klassieke acupunctuur: bijvoorbeeld elektroacupunctuur en laser-acu-
punctuur. 

Elektroacupunctuur werd hiervoor al kort besproken. Net als bij de tra-
ditionele acupunctuur worden naalden ingevoerd op specifieke punten van 
het lichaam. Ze zijn aangesloten op een apparaat dat continu elektrische 
pulsen genereert. Tijdens het meten laat de behandelaar een stroom door 
het lichaam gaan waarvoor twee elektroden nodig zijn: een elektrode die 
de patiënt in de hand houdt en een andere die aan het acupunctuurpunt is 
gekoppeld. De frequentie en intensiteit van de impuls die door het apparaat 
wordt geleverd, zijn afgestemd op de conditie van de patiënt. Bij elektroa-
cupunctuur begint de therapie met het in balans brengen van de totale ener-
giehuishouding. Bij een tekort aan energie voert de arts een stroom met een 
lage frequentie en lage intensiteit toe. Bij een teveel aan energie gebruikt hij 
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een sterke, kortdurende prikkel (hoge frequentie en hoge intensiteit). Door 
een elektroacupunctuurbehandeling komen endorfinen vrij die pijn dempen. 

Bij laser-acupunctuur wordt in plaats van naalden of elektroden een laser-
straal gebruikt. Door de laserstraal aan te passen kunnen acupunctuurpun-
ten worden gestimuleerd of gesedeerd. Het voordeel van laser-acupunctuur 
is dat deze geen infectiegevaar oplevert en pijnloos is. Daarom wordt be-
handeling met laser-acupunctuur met name bij kinderen toegepast. Vooral 
acute klachten zoals blessures worden vaak met behulp van laser-acupunc-
tuur behandeld. Nadeel is dat een laser niet gebruikt kan worden voor het 
behandelen van diepe punten.

De oor-acupunctuur volgens Nogier (auriculotherapie) is een bijzondere 
vorm van acupunctuur. Met oor-acupunctuur worden zogenoemde reflex-
zones in het oor behandeld. Met behulp van een elektrische puntzoeker 
worden punten op de oorschelp gevonden waarin een energieverstoring 
aanwezig is. Deze punten zijn reflexzones voor organen. De behandeling 
bestaat uit het prikkelen van deze punten of gebieden op het oor met behulp 
van kleine naaldjes. Oor-acupunctuur wordt vooral toegepast bij blessures 
en pijn, bijvoorbeeld rugpijn, een peesverrekking of aangezichtspijnen.

Een toepassing met meerdere naaldjes is de plum-blossom-therapie. Het is 
een behandelingsvorm waarbij de behandelaar een soort hamertje gebruikt 
waarin vijf tot acht naaldjes zijn aangebracht. De naaldjes dringen daarbij 
wel door in de huid maar niet in het onderliggende weefsel.

Dry needling is het kort aanprikken van triggerpoints met een acupunctuur-
naald. Triggerpoints zijn plekken van geconcentreerde myofasciale pijn. De 
triggerpointtherapie is een toepassing uit de fysiotherapie en gaat ervan uit 
dat pijnlijke punten in spieren een teken van disfunctie van een spier zijn en 
gebruikt kunnen worden om pijnklachten te behandelen. Hoewel er bij dry 
needling wel een acupunctuurnaald wordt gebruikt, is de toepassing niet 
gebaseerd op de energetische uitgangspunten van de tcm. 

ACUMASSAGE (TUINA)
Soms worden acupunctuurpunten niet met naalden behandeld maar met 
massage of met druk, ook wel acupressuur of Tuina genoemd. Tuina (mas-
sage) is een vorm van manuele geneeskunde die behoort tot de traditionele 
Chinese geneeswijzen. De therapie bestaat uit drie onderdelen: massage, 
manuele therapie en acupressuur. Bij Tuina worden uitsluitend gedoseerde 
handelingen uitgevoerd. Veel aandacht gaat naar de preventie van klachten. 
Wanneer de therapeut een Tuina-behandeling geeft, is hij zelf zeer gecon-
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centreerd in zijn eigen lichaamscentrum (Yi) en haalt van daaruit de inner-
lijke kracht om zijn handen het juiste werk te laten doen. Pijn wordt in de 
Chinese geneeskunde beschouwd als een ‘blokkade van qi’. En door Tuina 
kunnen qi en bloed weer vrij stromen. Tuina is een massagetechniek die 
tijdens het uitoefenen van druk wordt uitgevoerd. Tuina wordt toegepast 
bij allerlei klachten over gewrichten, bij blessures en interne aandoeningen 
zoals vermoeidheid en bij spijsverteringsklachten.

CUPPING
Cupping is een manuele vacuümtechniek. Het effect van cupping is dat de 
doorbloeding en de levensenergie qi worden bevorderd. Bij cupping gebruikt 
de therapeut koppen (cups) van dik glas of bamboe die aan één kant open 
zijn. Meestal wordt de cup op een speciaal gekozen acupunctuur- of pijn-
punt geplaatst. De opening wordt onder verwarming op de huid geplaatst 
en hierdoor ontstaat vacuüm in de kop. Door de ontstane zuigkracht wordt 
de huid omhooggetrokken. Deze wordt dan wel eerst ingesmeerd met een 
massageolie. De moderne cuppingtechniek (baguanfa) maakt gebruik van 
cups waarbij het vacuüm door een vacuümpompje op het glas ontstaat. Het 
wordt vooral toegepast bij long- en spijsverteringsklachten.

CHINESE KRUIDENGENEESKUNDE
De Chinese kruidengeneeskunde heeft zich gedurende duizenden jaren ont-
wikkeld. De oude theoretische tekst over geneeskunde, de Nei Jing of Yel-
low Emperor’s Inner Classic, ontstond tweeduizend jaar geleden. De Chine-
se Materia Medica beschrijft de werking van verschillende geneeskrachtige 
kruiden. In een Chinees kruidenboek uit 1977 worden ruim 5000 kruiden 
met hun eigenschappen beschreven. 

tcm-producten zijn van plantaardige oorsprong, inclusief schimmels en 
mossen. Het kunnen delen van planten zijn, of combinaties daarvan, in 
ruwe of bewerkte staat, bewerkt door middel van extractie, destillatie, uit-
persing, fractionering, zuivering, concentrering of fermentering. Extracten 
worden onder andere vervaardigd door het kruid te koken of te weken in 
water, ethanol of andere oplosmiddelen, om de biologisch actieve bestand-
delen vrij te maken. Deze extracten kunnen vervolgens verhit of gedroogd 
worden om zo geconcentreerde vloeistoffen, pasta’s, poeders of granulaten 
te maken.

Kruiden worden in de Chinese geneeskunde ingedeeld in verschillende 
categorieën. Een eerste categorie benoemt de temperatuurkenmerken van 
het kruid (verhittend, verkoelend, verwarmend of neutraal). Een tweede 
categorie benoemt de smaakeigenschappen (scherp, zoet, bitter, zuur en 
zout). De verschillende combinaties van temperatuur en smaak geven het 
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kruid specifieke eigenschappen waarmee yin-en-yang-patronen in het li-
chaam worden beïnvloed. Zo zijn er kruiden die verwarmen, die versterken, 
kruiden die stagnatie verhelpen, enzovoort. Vaak wordt gekozen voor een 
combinatie van kruiden om de energiebalans te herstellen. Vandaag de dag 
worden veel van deze kruidenrecepten nog steeds gebruikt, de zogenoemde 
‘klassieke formules’. Daarnaast ontwikkelden zich ook ‘moderne formules’ 
zoals afkooksels, pillen, tabletten, poeders, in alcohol geweekte kruidenex-
tracten en zelfs infusies. Behalve plantaardige stoffen worden soms ook 
dierlijke en minerale producten gebruikt. Een voorbeeld van een enkelvou-
dig Chinees kruid is het tweetandige kattenstaart (Achyranthes bidentata). 
De Chinezen noemen het kruid: Huai Niu Xi. Men past de wortel, ofwel 
Radix Achyranthis bidentatae, van deze plant toe. Na het oogsten wordt de 
wortel op een normale manier gedroogd of berookt met zwavel. De smaak 
is bitter en zuur. Een werking van kattenstaart is het ‘bedaren’ of tot rust 
brengen van de Lever en het onderdrukken van het yang.

Het is raadzaam om kruidenmiddelen alleen op advies van een des-
kundige te gebruiken omdat er ook onveilige Chinese kruiden in omloop 
zijn. Chinese geneeskruiden komen tegenwoordig niet meer alleen uit Chi-
na. Bijna tachtig procent van de kruiden groeit ook in Europa, Australië 
en Amerika. Voor Chinese kruiden gelden overigens dezelfde regels ten 
aanzien van kwaliteit en veiligheid als voor westerse geneeskruiden (zie 
hoofdstuk 6).

Chinese kruiden zijn over het algemeen veilig in gebruik. Maar de vei-
ligheid van kruiden is tevens afhankelijk van een juist gebruik door de 
leek. Te veel, te lang en te hoog doseren brengt risico’s met zich mee. Niet 
alle kruiden kunnen zonder meer worden ingenomen bij zwangerschap of 
borstvoeding.

Bij gelijktijdig gebruik van kruiden en reguliere medicijnen kan inter-
actie ontstaan. Deze kan leiden tot een veranderde werkzaamheid. Het ge-
bruik van deze middelen vindt vaak plaats buiten het zicht van artsen en 
apothekers. Sommige kruiden kunnen een moleculaire verbinding aangaan 
met medicijnen, waardoor de opname van het medicijn wordt beïnvloed. 
Over het algemeen zijn (gespecialiseerde) apothekers goed op de hoogte 
van mogelijke wisselwerkingen tussen kruiden en medicijnen. Uit onder-
zoek blijkt dat het risico voor interacties het grootst is bij ouderen. Boven-
dien melden oudere mensen het gebruik van kruiden minder vaak aan hun 
behandelend arts.

Kwalitatief goede kruidenextracten zijn gestandaardiseerd op de werk-
zame stof en nagekeken op contaminanten zoals zware metalen en aroma-
tische koolwaterstofverbindingen.

Bij Chinese kruiden dient vooral te worden gelet op de juiste identi-
ficatie. Sommige kruiden zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het 
komt voor dat het ene kruid van eenzelfde soort giftig is en het andere niet. 
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Voor moeilijk te identificeren kruiden wordt een extern laboratorium inge-
schakeld; het testrapport van het laboratorium is op te vragen. Alle (ruwe) 
Chinese kruiden in Nederland vallen onder de Voedsel- en Warenwet en zijn 
daarom vrij en zonder recept verkrijgbaar. De samenstelling en werking van 
Chinese kruiden zijn vastgelegd in de Chinese Materia Medica, waarin een 
officiële productomschrijving van het kruid wordt gegeven. Veel onderzoek 
naar de kruiden wordt alleen gepubliceerd in Chinese medische tijdschrif-
ten en opgenomen in Chinese databases. Chinese kruiden worden meestal 
voorgeschreven op basis van tcm-syndromen en niet op basis van westerse 
ziekten. Hierdoor is de werkzaamheid van een kruid voor westerse ziekten 
lastig te meten.

In de Europese Pharmacopoeia staan 270 grondstofmonografieën ge-
baseerd op plantmateriaal en kruiden, waarvan er 31 zijn aangemerkt als 
Chinese kruiden. Daarnaast staan er anno 2016 69 nieuwe Chinese kruiden 
op de werklijst van de werkgroep tcm van de Europese Pharmacopoeia 
Commissie, in diverse stadia van ontwikkeling. De kans is groot dat ze 
allemaal op korte termijn (2-3 jaar) in de ep worden opgenomen. In de 
Chinese Pharmacopoeia (CP van 2000, 7e editie) staan circa 450 grondstof-
monografieën voor enkelvoudige kruiden. Er is anno 2013 één traditioneel 
kruidengeneesmiddel in Nederland geregistreerd: Diao Xin Xue Kang, alle 
andere producten vallen onder de Warenwet.

CHINESE MANIPULATIETECHNIEKEN: ‘BONE SETTING’ (ZHENG GU SHUI)
‘Bone setting’ is een op revalidatie gerichte techniek en is in het Westen niet 
zo bekend. Bone setting wordt vooral in Chinese ziekenhuizen gebruikt. Met 
de techniek worden gebroken botten, gekneusde of uit de kom geschoten 
gewrichten of gescheurde spieren en pezen behandeld. De behandeling be-
staat uit manipulaties zoals trekken, het weer in positie brengen, fixeren, 
van bandages voorzien en fysieke therapie, vaak in combinatie met Chinese 
kruiden. Bone setting heeft raakvlakken met fysiotherapie, chiropraxie en 
orthopedie, maar er zijn grote inhoudelijke verschillen in de toegepaste tech-
nieken. De manipulatieve technieken worden voorafgegaan door massage.

CHINESE VOEDINGSLEER
In de tcm worden bij verstoringen in de patronen van qi vrijwel altijd ge-
neeskruiden en voedingsadviezen gegeven. In de Chinese voedingsleer kijkt 
de behandelaar naar de uitwerking van het voedingsmiddel in zijn geheel 
op het individu en niet naar de afzonderlijke calorieën, vitamines of mi-
neralen. Er wordt hier vooral gelet op de energie van voedingsmiddelen. 
Voeding kan volgens tcm-opvattingen verschillende eigenschappen hebben: 
heet, warm, neutraal, koel, koud en vochtig. Door verschillende manieren 
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van bereiden kunnen eigenschappen worden toegevoegd. Warme voedings-
middelen kunnen bijvoorbeeld de activiteit vergroten en zo bijvoorbeeld het 
afvallen stimuleren.

Geadviseerd wordt tijdens de maaltijd weinig te drinken, het voedsel 
lang te kauwen, koude en rauwe voedingsmiddelen spaarzaam te gebrui-
ken, oud, opgewarmd en bewerkt voedsel te vermijden en te eten overeen-
komstig het klimaat, bijvoorbeeld verwarmende soep in de winter en salade 
in de zomer.

In de Chinese voedingsleer zijn yin en yang het uitgangspunt, maar ook 
de indeling in de vijf elementen. De vijf smaken zijn: zout, zuur, bitter, zoet 
en scherp. De smaak zout trekt naar de Nieren (het element Water), de 
smaak zuur naar de Lever (het element Hout), de smaak bitter naar het 
Hart (het element Vuur), de smaak zoet naar de Milt (het element Aarde) 
en de smaak scherp naar de Longen (het element Metaal). Het normale 
gebruik van zout zorgt voor een goede bevochtiging van het inwendige en 
het weefsel. Het zure zorgt bijvoorbeeld voor de Leverwerking, houdt de 
Dikke Darm krachtig en stopt diarree of aanhoudende te dunne ontlasting.

MOXA-BEHANDELING (MOXIBUSTIE) 
Acupunctuurnaalden worden soms verwarmd. Dit gebeurt om yang-energie 
toe te voeren aan een punt. Verwarming vindt plaats door moxa, gemaakt 
van bijvoet (Artemisia vulgaris). Brandende, smeulende piramidevormen 
van het kruid kunnen op de naald worden gezet, zodat er warmte naar de 
meridiaan wordt toegevoerd. Moxa heeft een markante geur. Tegenwoordig 
wordt de moxa-stick gebruikt, een smeulende ‘sigaar’ die de acupuncturist 
langzaam naar het acupunctuurpunt toe brengt, tot de afstand waarop de 
hitte op de huid nog wordt verdragen. Milt 6 of Maag 36 zijn bijvoor-
beeld acupunctuurpunten die de qi van de Milt en de Maag versterken. De 
Milt-energie is de spijsverteringsenergie. Als deze tekortschiet, dan wordt 
warmte in de vorm van moxa toegepast op Milt 6, om  de spijsverterings-
energie te versterken. Punten op de Ren-Mo-meridiaan (die midden over de 
romp recht over de navel loopt) worden met moxa behandeld als er sprake 
is van menstruatiepijn veroorzaakt door een tekort aan yang-energie. 

QI GONG
Het beoefenen van qi gong (zie ook hoofdstuk 14) dient om de eigen energie 
te versterken. Qi is, zoals inmiddels bekend, levensenergie en gong betekent 
hard werken en volhouden om hierdoor het voordeel te krijgen van een goe-
de gezondheid en evenwicht tussen lichaam en geest. Qi gong is een systeem 
van oefeningen op het gebied van beweging, ademhaling, concentratie en 
meditatie. Qi gong brengt de levensenergie (qi) in beweging; lichamelijke en 
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psychische klachten kunnen daardoor verminderen of eventueel genezen. 
In elke stijl (boeddhistisch, confuciaans en taoïstisch) bestaan alle vormen 
van qi gong uit de volgende pijlers: lichaamsgerichte oefeningen (ontspan-
ningsoefeningen), op de geest gerichte oefeningen (concentratie op je qi) en 
ademhalingsoefeningen.

TAI CHI (TAI J I  QUAN) 
Bij tai chi leert iemand eerst de ‘vorm’: een soort choreografie, bestaande uit 
een reeks voorgeschreven bewegingen, die gepaard gaan met het natuurlijke 
ademhalingsritme. Tai chi gaat echter verder dan beweging en zelfverdedi-
ging, het is ook ontspanning als meditatie in beweging. Tai chi beoogt de 
geest en het lichaam te ontspannen, stimuleert de spijsvertering, versterkt 
het zenuwstelsel, bevordert de werking van het hart en de bloedsomloop, 
maakt de gewrichten los en verbetert het evenwicht. De beoefenaar leert de 
uiterlijke bewegingen van de vorm. Bij elke beweging leert hij een aantal 
details over wat hij van buiten en van binnen moet doen. Geleerd wordt 
alle bewegingen in elkaar te laten overvloeien, de volgorde (choreografie) 
van de bewegingen en de ‘vechtkunst’-toepassingen: hoe je afweert, duwt, 
trekt, stoot, in contact met een (echte of imaginaire) tegenstander. Uiteinde-
lijk komt de beoefenaar in een soort flow. Alles stroomt in dat geval, gaat 
vanzelf, gebeurt heel zacht en toch heel krachtig. Lichaam en geest voelen 
zich verbonden als één geheel.

4. ONDERZOEK EN RESULTATEN

Het is niet eenvoudig om de betekenis van de traditionele eeuwenoude 
concepten in de tcm  te vertalen naar resultaat in moderne wetenschap-
pelijke termen. Recent klinisch onderzoek en systematische reviews tonen 
bijvoorbeeld de meerwaarde aan van acupunctuur in vergelijking met con-
ventionele therapieën bij verschillende aandoeningen, waaronder chroni-
sche gewrichtspijn (Vickers e.a. 2012; Trinh, Graham, Irnich, Cameron & 
Forget 2016; Linde, Allais, Brinkhaus, Fei, Mehring, Vertosick e.a. 2016; 
Linde, Allais, Brinkhaus, Fei, Mehring, Shin e.a. 2016). Fundamenteel 
onderzoek naar de werkingsmechanismen van tcm-behandelmodaliteiten 
zoals acupunctuur, heeft onze inzichten in de plausibiliteit van acupunc-
tuureffecten boven placebo verbeterd. Hoewel lopend onderzoek proble-
men en moeilijkheden kent, is het onderzoeksveld volwassen geworden en 
gaat het de uitdaging aan om betere onderzoeksstrategieën te ontwikkelen, 
nieuwe technologie toe te passen en deel te nemen aan creatief en innova-
tief translationeel onderzoek (zie hoofdstuk 4). Achtereenvolgens worden 
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de resultaten uit onderzoek van de verschillende tcm-modaliteiten bespro-
ken: basisuitgangspunten in tcm, diagnostische methoden, acupunctuur en 
acupressuur, moxibustie en cupping, Chinese kruiden en tai chi.

ONDERZOEK NAAR BASISUITGANGSPUNTEN IN DE TCM
De tcm-traditie houdt rekening met het constitutietype van de zieke. Ze 
beschrijft de constitutie en classificeert syndromen, om zo tot een specifie-
ker op de persoon afgestemde behandeling te komen. In wetenschappelijk 
onderzoek wordt met enige regelmaat onderzoek gedaan naar de geneti-
sche oorsprong van bepaalde tcm-syndromen bij ziekte en naar correlaties 
met westerse pathologie. Inzicht in die genetische variatie en samenhang 
met westerse pathologie levert meer inzicht op voor behandelstrategieën. 
Zo is in het European Journal of Integrative Medicine onderzoek gepubli-
ceerd over de samenhang van tcm-syndromen, leververvetting en geneti-
sche variatie. Het onderzoek bevestigt een samenhang in de classificering in 
tcm-syndromen en genetische dispositie (S. Sun e.a. 2013). En onderzoe-
kers van de universiteit van Shanghai beoordeelden of er een samenhang is 
tussen classificatie in tcm-syndromen en histopathologie van darmkanker. 
In totaal werden 180 darmkankerpatiënten volgens klassieke tcm-traditie 
gedifferentieerd in vijf tcm-syndromen, namelijk Damp-Hitte, deficiëntie 
van qi en xue, deficiëntie van Nier- en Lever-yin, deficiëntie van Milt- en 
Nier-yang en stagnatie van qi door Milt-zwakte. Zij werden ook gediagnos-
ticeerd volgens de westerse histopathologie van de primaire tumor: adeno-
carcinoma, mucuscarcinoma, zegelringcel carcinoma en anaplastisch carci-
noma. Vervolgens is er beoordeeld of er een samenhang tussen deze oosterse 
en westerse diagnostiek te vinden was. Op basis van de analyse was een 
statistische samenhang te vinden tussen de verschillende tcm-syndromen 
en hun indeling volgens de histopathologie (Wu e.a. 2015). De tcm-syn-
dromen worden bovendien geactualiseerd naar manifestatie in de huidige 
sociale maatschappelijke context, bijvoorbeeld voor diabetes. In de Chinese 
geneeskunde behoort diabetes tot de categorie van de ‘Xiaoke-ziekte’ (ziek-
te met symptomen van het frequent drinken en urineren); in de traditionele 
zin is de pathogenese ‘yin-deficiëntie en droogte-warmte’. Door verande-
ringen in de sociale omgeving en levensstijl is nu ook de classificatie in de 
traditionele Chinese geneeskunde bij diabetes aan verandering onderhevig: 
syndromen manifesteren zich vandaag de dag op andere wijze dan eeuwen 
geleden. Die aanpassing kan op basis van zorgvuldig wetenschappelijk on-
derzoek plaatsvinden (Guo e.a. 2014).

Het aantonen van meridianen en acupunctuurpunten 
Op CT-scans zijn anatomische structuren van acupunctuurpunten te ont-
dekken. Onderzoek toont aan dat er een specifieke anatomische organisatie 
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op de plaats van acupunctuurpunten bestaat. Op CT-beelden was een duide-
lijk verschil te zien tussen acupunctuurpunten en niet-acupunctuurpunten. 
Acupunctuurpunten had een hogere dichtheid van microvezels en bevatten 
een grote hoeveelheid microvasculaire structuren. Niet-acupunctuurpunten 
vertoonden deze eigenschappen niet (Chenglin e.a. 2014).

Kellner (1966) onderzocht 1100 weefseldoorsneden met behulp van de 
polarisatiemicroscoop. Op de acupunctuurpunten vond hij een opvallende 
toename van vrije zenuwuiteinden. Ook het aantal lichaampjes van Meiss-
ner en Krause was significant groter dan buiten de punten. Russische on-
derzoekers beschreven in 1960 dat acupunctuurpunten qua histologische 
samenstelling zich onderscheiden van hun omgeving. Verder zou de tempe-
ratuur van de verschillende punten anders zijn. Er zou op de acupunctuur-
punten tien- tot twaalfmaal zoveel DNA aanwezig zijn als op elk ander punt 
van de huid (Van Dijk 2003).

In 1998 publiceerde Heine nieuwe inzichten over de structuur van het 
acupunctuurpunt. De functionele morfologie van het acupunctuurpunt 
wordt volgens zijn onderzoek gekenmerkt door een bloedvat-zenuwvezel-
combinatie, omgeven door een laagje bindweefsel. Tachtig procent van de 
klassieke acupunctuurpunten betreft volgens Heine perforaties van de op-
perste lichaamsfascia waar een vaat-zenuwbundel doorheen dringt.

De meest in het oog springende ontdekking werd rond 1950 gedaan door 
Voll (1971) in Duitsland en Niboyet (1970) in Frankrijk. Ze vonden dat de 
elektrische weerstand van de acupunctuurpunten en de meridianen anders 
was dan van de omgeving. De weerstandsverschillen bleken precies te klop-
pen met de duizenden jaren geleden beschreven meridianen en punten.

De Noord-Koreaanse wetenschapper Kim Bong Han bleek meer dan 
vijftig jaar geleden het bestaan van nieuwe buisvormige structuren binnen 
en buiten de bloedvaten en de lymfevaten, evenals op het oppervlak van de 
inwendige organen en onder de dermis te hebben aangetoond. Hij dacht 
dat dit de traditionele meridianen waren. Dit systeem werd Bonghan-buizen 
of -kanalen genoemd. Nader onderzoek naar dit systeem heeft sindsdien 
plaatsgevonden. Modern onderzoek van de universiteit van Seoul bevestig-
de in 2013 het bestaan van meridianen, zij refereren aan een ‘primo-vascu-
lair systeem’ en noemen het een cruciaal onderdeel van het cardiovasculaire 
systeem. Verschillende onderzoekers lieten zien dat er na het inspuiten van 
een radioactieve tracerstof een duidelijke lijn zichtbaar werd die correspon-
deerde met een van de meridianen (Stefanov e.a. 2013). 

De discussie over de werking van tcm wordt vooral in het Westen  vanuit 
sommige medische kringen gevoerd. In China en in veel westerse klinieken 
worden daarentegen de hier besproken geneessystemen zij aan zij toege-
past bij de behandeling van klachten, vanuit het beginsel: wie geneest heeft 
gelijk. Uit studies kan worden afgeleid dat er ook voor Nederland genoeg 
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aanwijzingen bestaan dat het zinvol en economisch rendabel is om acu-
punctuur in te zetten en via de ziektekostenverzekeraars te vergoeden. In 
Duitsland vindt vergoeding van acupunctuur bij behandeling van artrose en 
lagerugpijn inmiddels plaats.

ONDERZOEK NAAR DIAGNOSTISCHE METHODEN
Bij tcm maakt de behandelaar gebruik van pols- en tongdiagnostiek. Stu-
dies tonen een hoge mate van overeenstemming tussen verschillende be-
oordelaren aan, bijvoorbeeld bij het vaststellen van een stagnatie van het 
bloed. Uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om training in deze 
vaardigheden te verbeteren, de eenduidigheid van diagnoses te versterken, 
of als non-invasieve screeningsmethode als initiële test in een batterij diag-
nostische testen (Lee, Jung, Ko & Lee 2016; Lo, Cheng, Chen, Natsagdorj 
& Chiang 2015).

ACUPUNCTUUR
De laatste jaren zijn er meer dan zestig systematische overzichten met be-
trekking tot de acupunctuur gepubliceerd. Het onderzoek dat is gedaan, 
maakt aannemelijk dat acupunctuur werkzaam is bij uiteenlopende ziekte-
beelden. Inmiddels staat vast dat acupunctuur in de handen van een vak-
bekwame acupuncturist werkzaam en veilig is. Ook is het een bewezen feit 
dat acupunctuur goed (als aanvullende behandelwijze) ingezet kan worden 
bij de bestrijding van pijn en de behandeling van diverse uiteenlopende ziek-
tebeelden. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (who) heeft in 2003 een uitgebreid 
rapport gepubliceerd waarin de effectiviteit van acupunctuur wordt erkend. 
Doelstelling van dit rapport was om het juiste gebruik van acupunctuur 
wereldwijd te versterken en te bevorderen. Hieronder is de who-lijst van 
klachten waarvoor acupunctuur geïndiceerd is weergegeven. Het ontbreken 
van een aandoening op deze lijst wil niet zeggen dat acupunctuur daarvoor 
geen effectieve behandeling is, maar dat er tot 1998 nog geen afdoend on-
derzoek naar gedaan is. Er is nog geen update van deze lijst opgesteld. De 
effectiviteit van acupunctuur wordt door de who in vier verschillende cate-
gorieën op basis van de mate van bewezen effectiviteit onderverdeeld. Hier 
volgt een opsomming van indicaties van de eerste categorie.

Ziekten, symptomen en aandoeningen waarvoor acupunctuur een bewezen 
effectieve behandeling is.
– Aangezichtspijn (inclusief craniomandibulaire dysfunctie, cmd)
– Acute pijn in het epigastrium (bij maagzweer, acute en chronische gast-

ritis en maagspasmen)
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– Allergische rhinitis 
– Bacillaire dysenterie
– Bijwerkingen van bestraling en chemotherapie
– Depressie (inclusief neurotische depressie en depressie na een hartin-

farct)
– Draaien van een verkeerd liggende foetus
– Frozen shoulder (periartritis)
– Galsteenkoliek
– Hartinfarct
– Essentiële (primaire) hypertensie
– Hoofdpijn
– Inleiding van de bevalling
– Ischias
– Kniepijn
– Primaire hypotensie
– Lagerugpijn
– Leukopenie
– Misselijkheid en overgeven
– Nekpijn
– Nierkoliek 
– Primaire dysmenorroe
– Pijnverlichting in de tandheelkunde (inclusief tandpijn en temporoman-

dibulaire disfunctie [tmd])
– Postoperatieve pijn
– Reumatoïde artritis
– Tenniselleboog
– Verstuiking
– Zwangerschapsmisselijkheid

Vanzelfsprekend is deze lijst uit 2003 inmiddels verouderd, dus niet alle 
categorieën worden hier weergegeven. We geven een voorbeeld: voor chro-
nische prostatitis is inmiddels meer onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt 
dat acupunctuur bekkenpijn kan verminderen en de kwaliteit van leven bij 
mannen met chronische prostatitis kan verbeteren. Bij chronische prosta-
titis worden meestal antibiotica of ontstekingsremmers ingezet, maar er is 
nog geen afdoende therapie beschikbaar om de pijn die met de prostaatont-
steking gepaard gaat blijvend te verminderen. Honderd ambulante urolo-
giepatiënten werden gerandomiseerd over twee groepen: acupunctuur op 
zeven acupunctuurpunten bilateraal of sham-punten. De patiënten ervoeren 
bekkenpijn of ongemak in ten minste drie van de voorbije zes maanden. On-
der de 91 mannen die de zes weken van de behandeling voltooiden, ervoer 
92% van de mannen in de acupunctuurgroep voor meer dan de helft verbe-
tering van hun klachten, ten opzichte van 48% van de mannen behandeld 
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met sham-acupunctuur (p < 0.001). Het verschil tussen de twee groepen 
bleef na zes maanden statistisch significant. Onderzoekers concluderen dat 
er voldoende bewijs van de waarde van acupunctuur is, om haar gebruik als 
conventionele behandelmethode te rechtvaardigen (Sahin e.a. 2015).

Voor andere indicaties is de categorisering dat acupunctuur een werk-
zame therapie is, met nieuw onderzoek bevestigd. We geven een voorbeeld 
voor essentiële hypertensie. Uit een meta-analyse blijkt acupunctuur de 
bloedruk extra te verlagen bij mensen die bloeddrukverlagende medicatie 
gebruiken. De meta-analyse, uitgevoerd door Li e.a. (2014), vergelijkt de ef-
fecten van acupunctuur met sham-acupunctuur voor essentiële hypertensie. 
Onderzoekers analyseerden vier gerandomiseerde gecontroleerde studies. 
Deze studies hadden een totaal van 386 deelnemers met essentiële hyper-
tensie. Acupunctuur blijkt, gedurende zes tot tien weken twee tot drie keer 
per week gegeven, een doeltreffend middel te zijn voor verlaging van zowel 
de diastolische als de systolische bloeddruk bij patiënten die al antihyper-
tensiva gebruiken. Patiënten ervaren een gemiddelde daling van 8.58 mm 
Hg van de systolische bloeddruk, en 4.54 mm Hg van de diastolische bloed-
druk. Acupunctuur verlaagde de bloeddruk in deze studie niet bij mensen 
die geen medicijnen gebruikten (Li e.a. 2014).

Dilemma: verum versus sham
Een tcm-dilemma gaat om de inconsistentie van de uitkomsten van we-
tenschappelijk onderzoek; de conclusies zijn niet eenduidig. Dit dilemma 
is vooral van toepassing op acupunctuurstudies. Lange tijd is er discussie 
geweest of er wel een specifieke werking voor de zieke uitging van zorg-
vuldig uitgekozen acupunctuurpunten. Uit onderzoek bleek echte (verum) 
acupunctuur waarin geïndividualiseerd en volgens de Chinese filosofie op-
gestelde acupunctuurpunten werden gekozen nauwelijks van meerwaarde 
ten opzichte van zomaar lukraak gekozen punten ergens op het lichaam (zo-
genoemde sham-acupunctuur). Wel was er een significant en klinisch rele-
vant verschil als het ging om een vergelijking tussen naalden zetten en geen 
naalden zetten. In sommige studies blijkt acupunctuur dus meerwaarde te 
hebben ten opzichte van sham-(placebo)acupunctuur, in andere studies blij-
ken verum- en sham-acupunctuur een even grote meerwaarde te hebben 
boven conventionele standaard zorg en in weer andere studies blijkt acu-
punctuur niet beter te presteren dan conventionele zorg (Vickers e.a. 2010). 
Meta-analyses melden daarom nogal eens dat het effect van acupunctuur 
nog onbepaald is (Kim e.a. 2016; Smith e.a. 2016; Lim e.a. 2016). 

Hoe kon het zijn dat zorgvuldig gekozen acupunctuurpunten geen ver-
schil in effect bleken te geven met willekeurig gekozen punten op het lichaam? 
Acupuncturisten wereldwijd waren vertwijfeld over deze uitkomsten. Vanwe-
ge de controverse over de effecten van acupunctuur bij chronische pijn werd 
in 2006 de Acupunctuur Trialists’ Collaboration opgericht, om het beste 
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bewijs over de effecten van acupunctuur op chronische pijn te verzamelen. 
De samenwerking verkreeg individuele patiëntgegevens van betrouwbare ge-
randomiseerde studies van acupunctuur voor chronische pijn. De Acupunc-
tuur Trialists’ Collaboration combineerde de gegevens uit deze studies in een 
grote dataset en voerde analyses opnieuw uit. De groep bestaat uit een inter-
nationale groep van artsen, onderzoekers, acupuncturisten en andere specia-
listen. De door deze groep opgestelde en in 2012 gepubliceerde meta-analyse 
bracht duidelijkheid. De analyse betrof 29 op betrouwbaarheid geselecteerde 
studies met in totaal 17.922 deelnemers. Het verschil in effect tussen acu-
punctuur en sham-acupunctuur en acupunctuur versus geen acupunctuur 
(controle) werd bepaald bij vier groepen pijnklachten, namelijk rugpijn, nek-
pijn, artrose van de knie en chronische hoofdpijn. De analyse werd uitge-
voerd op de oorspronkelijke patiëntgegevens, om het uiteindelijke effect met 
meer precisie vast te stellen. Patiënten die verum-acupunctuur ontvingen had-
den minder pijn dan patiënten die sham-acupunctuur ontvingen voor rugpijn 
en nekpijn, artrose en chronische hoofdpijn (p<0.001). Het effect van verum- 
acupunctuur ten opzichte van sham-acupunctuur was consistent bij alle vier 
de pijnklachten (p<0.001). Grotere effectmaten werden gevonden toen de 
verum-acupunctuurgroep werd vergeleken met de niet-acupunctuurgroep 
(p< 0.001). Een opmerkelijk gegeven uit de analyse bleek het grote effect van 
de interventie die niet aan acupunctuur gerelateerd is, maar aan de acupunc-
tuurbehandeling (non-specific acupuncture effects). Klaus Linde, verbonden 
aan het centrum voor complementair medisch onderzoek, afdeling interne 
geneeskunde aan de Technische Universiteit van München, kwam tot de 
conclusie dat sham-acupunctuur geen accurate placebo is (Linde, Niemann,  
Schneider & Meissner 2010; Linde, Niemann & Meissner 2010). 

Overige acupunctuurmethoden
Acupunctuurpunten kunnen op verschillende manieren worden gestimu-
leerd; door elektroacupunctuur, laser-acupunctuur, acupressuur, oor-acu-
punctuur aangevuld met lichaams-acupunctuur. Er is studie uitgevoerd naar 
deze verschillende vormen. Zo kan acupressuur gemakkelijk als zelfhulp 
worden ingezet en blijkt het effectief om menstruatiepijn, vermoeidheid of 
lagerugpijn te verminderen. Effectiviteit van elektroacupunctuur en auricu-
lotherapie is bij verschillende indicaties vastgesteld, waaronder opvliegers, 
menopauzale klachten en hoofdpijn. Het voert te ver om al deze studies hier 
te bespreken.

Het werkingsmechanisme van acupunctuur
In aanvulling op studies waar de effecten van de acupunctuurbehandeling 
uit blijken, is er groeiend inzicht in hoe de werking van acupunctuur precies 
tot stand komt. Acupunctuur heeft een specifiek effect op het centrale ze-
nuwstelsel en op doorbloeding. In het bijzonder zijn de effecten bestudeerd 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   237 22-11-16   10:11



238

GENEESWIJZEN IN NEDERLAND

7

op diverse stoffen van het zenuwstelsel (neurotransmitters) zoals serotonine, 
noradrenaline, dopamine en endorfine. Verschillende andere theorieën voor 
werkingsmechanismen zijn naar voren gebracht, waaronder lokale inflam-
matoire reacties, het modelleren van het cytoskelet, afgifte van adenosine 
(antinociceptive effecten), neuromodulatie en wijziging van de tonus in het 
autonome zenuwstelsel (Muehsam, Chevalier, Barsotti & Gurfein 2015).

Met moderne beeldvormende technieken is gebleken dat acupunctuur 
op het niveau van hersenen en hormonen meetbare effecten heeft. Er zijn 
aanwijzingen dat acupunctuur specifieke delen in de hersenen stimuleert. 
Acupunctuur kan bepaalde genen aan- of uitschakelen.

Voorbeelden van studies naar het effect van een acupunctuurpunt of 
naar het werkingsmechanisme zijn:

Van acupunctuurpunt naar hersenfunctie (Siedentof e.a.): een studie, gepu-
bliceerd in Science Letters, bekeek de effecten van het stimuleren van het acu-
punctuurpunt op de kleine teen, ‘Blaas 67’, op de functie van de hersenschors. 
Onderzoekers vonden een effect in het deel van de hersenen dat met het zicht 
van de ogen te maken heeft. Zij leggen daarbij de verbinding naar het verloop 
van de blaasmeridiaan. Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde loopt 
de blaasmeridiaan van de kleine teen via de rug tot in de binnenste hoek 
van het oog. Bepaalde punten op de blaasmeridiaan worden onder andere 
gebruikt bij het behandelen van oogaandoeningen (Siedentopf e.a. 2002). 

Acupunctuur en endorfine (Han e.a.): een review van het Neuroscience 
Research Institute van de universiteit van Peking beschrijft een overzicht 
aan studies waarin de pijnstillende werking van acupunctuur en elektroa-
cupunctuur gemedieerd blijkt te worden door afgifte van endogene opiaat- 
peptiden in het centraal zenuwstelsel. Onderzoekers beschrijven dat bij 
elektroacupunctuur de frequentie-eenheid waarin de elektroacupunctuur 
wordt gegeven, bepalend is voor het soort endorfine gemedieerd. Zij noe-
men als voorbeeld; elektroacupunctuur van 2 Hz versnelt de afgifte van 
enkefaline, b-endorfine en endomorfine, terwijl elektroacupunctuur van 
100 Hz de afgifte van dynorfine selectief verhoogt. Bij gelijktijdig gebruik 
van een combinatie van deze twee frequenties worden alle vier de opiaten 
afgescheiden (Han 2004).

 
Characterizing acupuncture stimuli using brain imaging with FMRI-a sys-
tematic review and meta-analysis of the literature (Huang e.a). Op basis 
van fMRI-technieken kunnen onderzoekers de respons van de hersenen na 
stimulus van de acupunctuurnaald in kaart brengen. In een meta-analyse 
van fMRI-studies naar het effect van acupunctuur concluderen onderzoe-
kers dat verum-acupunctuur andere fMRI-activiteit laat zien dan sham-acu-
punctuur (W. Huang e.a. 2012).

Geneeskunde in Nederland BW.indd   238 22-11-16   10:11



239

TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE

7

Acupuncture-Related Modulation of Pain-Associated Brain Networks Du-
ring Electrical Pain Stimulation (Theysohn e.a.): in gezonde vrijwilligers 
toonden deze onderzoekers van de Duitse universiteit van Essen aan dat 
acupunctuur de wijze waarop pijn in de hersenen waargenomen wordt be-
invloedt. De pijnstilling hield ook na de acupunctuurbehandeling aan. Met 
behulp van fmri werd beïnvloeding van verschillende met pijn geassocieer-
de hersengebieden door het plaatsen van acupunctuurnaalden in beeld ge-
bracht. Acupunctuurnaalden werden contralateraal geplaatst in Dikkedarm 
4, Lever 3 en Maag 36 en manueel gestimuleerd (Theysohn e.a. 2014). 
 
The Effects of Acupuncture on cerebral and muscular microcirculation (Lo 
e.a.): nabije infrarood spectroscopie (nirs) kan de mate van doorbloeding 
op specifieke lichaamsdelen in beeld brengen. Een systematische review 
vond elf studies met betrekking tot de doorbloeding van de hersenen en vijf 
studies met betrekking tot de spieren. Acupunctuur beïnvloedde plaatselijk, 
maar distaal van het aangeprikte punt, de zuurstofsaturatie van hersenen 
en spieren. De respons van spieren bleek groter voor acupressuur en la-
ser-acupunctuur dan voor manuele acupunctuur (Lo, Ong, Chen, Sun & 
Lin 2015).

Veiligheid
Acupunctuur geven met onvoldoende kennis kan nare bijwerkingen veroor-
zaken. Zo zijn in het verleden door acupuncturisten die niet goed geschoold 
waren in de anatomie, diverse ernstige bijwerkingen veroorzaakt; klaplon-
gen zijn daarvan het bekendste voorbeeld. Andere bijwerkingen die wel 
eens worden gemeld zijn: retentie van naalden, duizeligheid of flauwvallen 
of vallen (Wheway, Agbabiaka & Ernst 2012). Complicaties en schadelijke 
effecten (serumhepatitis, brandwonden, het breken van naalden en dergelij-
ke) zijn zeer zeldzaam. Er zijn echter ook onderzoeken gepubliceerd die de 
veiligheid van de acupunctuur aantonen als deze goed wordt toegepast. Zo 
zijn er vier grote studies gedaan in Japan, Zweden en Engeland waarbij in 
meer dan veertienduizend behandelingen door acupuncturisten geen ernsti-
ge bijwerkingen zijn gevonden. Als voorbeeld bespreken we een studie die 
in het British Medical Journal gepubliceerd werd (McPherson e.a. 2001) 
naar bijwerkingen binnen de praktijk van een grote groep Britse acupunc-
turisten. In totaal namen daaraan 574 acupuncturisten deel. De gemiddelde 
leeftijd van de deelnemers was 49 jaar, waarvan 65% vrouwen. 62% van 
alle deelnemende acupuncturisten leidde al meer dan vijf jaar een praktijk 
in de acupunctuur. Er werden in totaal 34.407 behandelingen geregistreerd. 
Er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld, zoals opname in het zieken-
huis. Wel werden bij 15% van de patiënten milde, voorbijgaande reacties 
beschreven, zoals huidreacties op de plaats van de naald, in de vorm van 
kleine bloeduitstortingen, in 587 (1,7%), pijn in 422 (1,2%) en bloedingen 
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in 126 (0,4%) van de gevallen. Vermoedelijk is er bij de acupunctuur sprake 
van een (tijdelijke) beginverergering. Een klein deel van de patiënten gaf 
namelijk aan dat de symptomen waarvoor ze de acupuncturist bezochten, 
verergerden bij 966 (2,8%) van de behandelingen, waarvan dan vervolgens 
bij 86% (830) de aandoening na korte tijd toch verbeterde. De meest be-
schreven milde en voorbijgaande ‘bijwerking’ was een gevoel van ontspan-
ning bij 4.098 (11,9%) van de patiënten en een gevoel van toegenomen 
energie in 2267 (6,6%) gevallen. 

Gezien het grote aantal behandelingen is het aantal schadelijke effecten 
gering. Wanneer schade optreedt, blijkt dat dit bijna altijd het gevolg is van 
een ondeskundige behandeling door een onvoldoende opleiding. 

Als relatieve contra-indicaties noemt Van Dijk (2003): carcinoom, sar-
coom, leukemie, cerebrovasculair accident, hartinfarct, aritmieën, ernstige 
infectieziekten, lymfoedeem, zwangerschap, ernstige bloedarmoede, acute 
angstgevoelens, gebruik van corticosteroïden, goudinjecties, ergotamine-
derivaten en antidepressiva. Weinig resultaat van acupunctuur valt te ver-
wachten bij erfelijke aandoeningen, laesies van het centrale zenuwstelsel 
en neurologische degeneratieve aandoeningen. Het lijkt hier te gaan om 
structurele versus functionele pathologie.

ONDERZOEK NAAR MOXIBUSTIE EN CUPPING
Uit onderzoeksresultaten naar het gebruik van moxa blijkt een gunstige 
werking bij onder meer de ziekte van Crohn, artrose van de knie, het draai-
en van de baby bij een stuitligging en tuberculose. In tcm-termen purgeert 
en tonificeert moxa de energie in de meridianen. Uit onderzoek blijkt de 
werking van moxa vooral te berusten op thermische en stralingseffecten en 
een farmacologische werking van moxa en haar verbrandingsproducten. 
De stralingswarmte bereikt oppervlakkige en diepe weefsels en activeert 
verschillende receptoren die weefseldoorbloeding controleren. De stralings-
warmte van moxa ligt dicht bij het infraroodspectrum (Deng & Shen 2013).

In een review uit 2012 naar de effecten van diverse vormen van cupping 
werden 135 rct’s geïdentificeerd. De studies waren over het algemeen van 
lage methodologische kwaliteit. Ziekten waarvoor cupping-therapie vaak 
werd toegepast waren herpes zoster, gezichtsverlamming (Bell’s parese), 
hoest en kortademigheid, acne, lumbale hernia en cervicale spondylitis. In 
de meeste studies werd natte cupping gebruikt, gevolgd door vacuüm-cup-
ping, bewegende-cupping en flash-cupping. Uit de meta-analyse bleek cup-
ping-therapie gecombineerd met andere tcm-behandelingen superieur aan 
andere behandelingen alleen. Het vergrootte het aantal genezen patiënten 
met herpes zoster, gezichtsverlamming, acne en cervicale spondylitis. Geen 
ernstige bijwerkingen werden gemeld (Cao, Li & Liu 2012).
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ONDERZOEK NAAR CHINESE KRUIDEN
Het begrip werkzaamheid is volgens de theorie van tcm niet volledig in 
overeenstemming met dat van de westerse geneeskunde. De behandeling 
van diabetes bijvoorbeeld is volgens de westerse geneeskunde gericht op 
het verlagen van de bloedsuikerspiegel, terwijl tcm streeft naar een geïnte-
greerde zorg voor het lichaam. Wat niet wegneemt dat ook tcm-kruiden, al 
dan niet door unieke moleculaire bestanddelen, een farmacologische wer-
king hebben. Daarnaast zijn er studies waarin wordt aangetoond dat een 
kruid als geheel een andere werking heeft dan de daaruit geïsoleerde actie-
ve farmacologische stoffen. En er zijn voorbeelden van de aanwezigheid 
van meerdere farmacologisch actieve stoffen in een enkel kruid en meer-
dere werkingsmechanismen. Juist omdat tcm-kruiden erop zijn gericht om 
meerdere doelen simultaan aan te pakken, is de kans groot dat er meerdere 
actieve ingrediënten aanwezig zijn. Veel onderzoek naar de effectiviteit van 
tcm-kruiden is niet uitgevoerd volgens adequate wetenschappelijke me-
thodologie naar westerse standaarden. Maar gezien de definitie van tcm, 
waarbij de nadruk ligt op de behandeling van de persoon, niet op de ziekte 
alleen, is het de vraag of de westerse methodologie geschikt is om de werk-
zaamheid van tcm-kruiden aan te tonen.

ONDERZOEK NAAR TAI CHI (TÀI J I  QUÁN)
Ook naar tai chi is veel onderzoek gedaan. Patiënten met een hartkwaal 
wordt aangeraden om lichte oefeningen tai chi te doen. Het helpt om fitter 
te worden. Recent onderzoek toont aan dat tai chi zorgt voor een minder 
hoge bloeddruk, lagere glucose- en cholesterolwaarden en een verbeterde 
fitheid (J. Sun & Buys 2015). Tai chi is soms een onderdeel van program-
ma’s om hartpatiënten te helpen herstellen van een hartaanval of hartope-
ratie; het verbetert de maximale zuurstofopname (Nery e.a. 2015). Er zijn 
sterke aanwijzingen dat tai chi de kwaliteit van de aderen verbetert (Sal-
moirago-Blotcher e.a. 2015). 

Steeds vaker wordt tai chi geadviseerd aan mensen die strijd leveren met 
kanker, omdat het hen helpt om te gaan met hun ziekte. Onderzoekers stel-
den onder meer verbetering van de kwaliteit van leven vast, ook een afname 
van vermoeidheid, een beter werkend immuunsysteem, meer ontspanning 
en hierdoor minder stressgevoeligheid (Larkey e.a. 2015). 

Longziekten als emfyseem en bronchitis komen veel voor en kunnen ie-
mands functioneren behoorlijk ontregelen. Bij ouderen met copd verbetert 
tai chi fitheid en longvolume in vergelijking met gebruikelijke zorg (Ngai, 
Jones & Tam 2016). 

Door de zachte bewegingen is tai chi goed voor patiënten met reuma, 
artrose en fibromyalgie. Onderzoek laat zien dat tai chi spanning, angst en 
pijn vermindert, hoewel qi gong dit in nog sterkere mate zou kunnen doen 
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(Zhang e.a. 2015). Er is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de 
ziekte van Parkinson. Het toont aan dat na zes maanden tai chi het uithou-
dingsvermogen van mensen met de ziekte van Parkinson toeneemt en hun 
balans verbetert, waardoor het risico van vallen afneemt (F. Li & Harmer 
2015). Door de bewegingsoefeningen neemt het valrisico bij ouderen über-
haupt af, in sterkere mate dan met krachtoefeningen van de onderste lede-
maten (Hwang e.a. 2016). De oefeningen verbeteren de balans. 

Tai chi wordt beschouwd als een van de manieren om achteruitgang 
van het geheugen door veroudering te voorkomen; de combinatie van be-
wegings-, balans en ademhalingsoefeningen versterkt cognitieve functies bij 
ouderen (Wayne e.a. 2014; Lehert, Villaseca, Hogervorst, Maki & Hender-
son 2015).

TOEKOMST IN ONDERZOEK
Een prioritering in tcm-onderzoek is comparative effectiveness research 
(cer). In deze cer-studies worden twee of meer verschillende therapieën 
met elkaar vergeleken in termen van effectiviteit en kosten. Door middel 
van cer-onderzoek kan de kracht van de bewijsvoering voor tcm voor 
beleidsmakers in de gezondheidszorg verduidelijkt worden. Effectiveness 
Guidance Documents (egd) omschrijven richtlijnen voor onderzoekers die 
studies ontwerpen op basis waarvan beleidsmakers beslissingen moeten ne-
men voor de gezondheidszorg. Een egd voor tcm en complexe interventies 
is inmiddels beschikbaar (Claudia M. Witt e.a. 2012). In een streven naar 
standaardisatie en kwaliteitsverhoging in de rapportage binnen acupunc-
tuuronderzoek is in 2001 de stricta-standaard opgesteld, een instructie 
aan onderzoekers over cruciale aspecten voor rapportage in acupunctuur-
onderzoek. Deze standaard is in 2010 herzien in een samenwerking tussen 
de consort Group, de stricta Group, het Chinese Cochrane Centre en 
het Chinese Centre for Evidence based Medicine (MacPherson & Altman 
2009). 

In Nederland maakt acupunctuur of tcm geen deel uit van het univer-
sitaire geneeskunde-curriculum. Acupunctuur maakt bijvoorbeeld wel deel 
uit van het geneeskundeonderwijs in de vs aan meer dan tachtig univer-
siteiten, waaronder de Harvard Medical School, Mount Sinai School of 
Medicine, Stanford University en Duke University. 

Het Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine (sd-
ppm) te Leiden is actief in systeembiologisch onderzoek naar de integratie 
van westerse en oosterse geneessystemen. Het Nederlands Kenniscentrum 
Acupunctuur is een platform voor kennis en reflectie met betrekking tot 
de Traditionele Chinese Geneeskunde. Dit initiatief van de Nederlandse 
Vereniging voor Acupunctuur (nva) is ontstaan vanuit de behoefte om een 
passend wetenschappelijk kader te vinden voor de rijke traditie van de tcg. 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   242 22-11-16   10:11



243

TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE

7

In 2012 is de Good Practice in Traditional Chinese Medicine (gp-tcm) re-
search association gestart. Deze non-profit organisatie, gefinancierd door 
de Europese Commissie, houdt zich bezig met de promotie van evidence-ba-
sed onderzoek naar tcm, door het ontwikkelen, onderzoeken en implemen-
teren van ‘good practice’-principes.

5. DE ROL VAN DE PATIËNT 

Deze rol wordt door uiteenlopende omstandigheden bepaald, zoals de or-
ganisatie van onze huidige gezondheidszorg, algemeen-maatschappelijke 
factoren en de cultuur waaruit de patiënt afkomstig is, alsook de verwach-
tingen van de arts of therapeut.

In de eerste plaats kan hier worden opgemerkt dat de Wereldgezond-
heidsorganisatie (who) een viertal doelstellingen heeft vastgesteld met be-
trekking tot de traditionele, alternatieve en complementaire geneeswijzen, 
inclusief de Chinese geneeswijzen. Het eerste doel is deze geneeswijzen beter 
passend te maken binnen de gezondheidszorg van de aangesloten lidstaten. 
De volgende drie doelstellingen zijn erop gericht dat de veiligheid en werk-
zaamheid van deze geneeswijzen worden bevorderd, dat het nut van deze 
geneeswijzen voor de betrokken bevolkingen toeneemt, en dat de lidstaten 
deze geneeswijzen beter toegankelijk maken voor hun burgers. 

In Nederland wordt acupunctuur op vrij grote schaal toegepast. Geschat 
wordt dat op dit moment ruim 400 artsen en 2500 bij een beroepsvereniging 
aangesloten acupuncturisten in de gezondheidszorg werken. Acupunctuur 
heeft zijn intrede gedaan in verschillende poliklinieken en ziekenhuizen.

Door steeds meer artsen en anderen wordt de zienswijze verdedigd dat 
de behandelaar naast de zieke moet staan, niet erboven. Hij is behalve be-
handelaar ook en vooral ‘leraar’. De moderne term voor dit laatste is shared 
decision making, ofwel gemeenschappelijke besluitvorming. Onderzoek in 
de sociale wetenschappen ondersteunt het idee dat het genezingsresultaat 
beter kan zijn als de patiënt een actieve rol speelt in de medische besluitvor-
ming. Dit wijst op het belang van een echte vertrouwensrelatie tussen twee 
gelijkwaardige partijen, zonder daarbij de noodzakelijke deskundigheid 
van de arts of therapeut buiten te willen sluiten.

Een eerste voorwaarde is dat ook de zieke zelf een inspanning wil le-
veren om een duurzaam resultaat te bereiken. In dit verband kan onder-
scheid worden gemaakt tussen de therapie als zodanig en de zogenoemde 
‘secundaire’ voorwaarden, de voorwaarden die vervuld moeten zijn om een 
succesvol verloop van de therapie te mogen verwachten: vertrouwen en zelf-
werkzaamheid van de zijde van de patiënt, de afwezigheid van storende 
omstandigheden in gezin of werk, de eventuele vergoeding van de behandel-
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kosten door de zorgverzekeraar, het naar beste vermogen kunnen naleven 
van de voedingsadviezen en oefeningen. Therapietrouw en gezonde leefstijl 
maken onafscheidelijk deel uit van de behandeling. Als nazorg wordt de 
behandeling in samenspraak zo nodig bijgesteld.

 
In Nederland worden alternatieve geneeswijzen door zowel artsen als the-
rapeuten gepraktiseerd. (Veel) beroepsbeoefenaren die acupunctuur toe-
passen, passen ook andere tcm-therapievormen toe, aanvullend op de 
acupunctuurbehandeling. Artsen hebben altijd een officiële opleiding in de 
geneeskunde genoten. Een grote groep therapeuten is paramedicus (dië-
tist, verpleegkundige, fysiotherapeut, psychotherapeut, of is bijvoorbeeld 
dierenarts of tandarts). En een deel van de therapeuten heeft uitsluitend 
een beroepstraining gevolgd. Paramedici zoals fysiotherapeuten hebben 
een door de overheid erkende opleiding doorlopen, waarna zij zich heb-
ben gespecialiseerd door een training te volgen in een vorm van Chinese 
geneeswijzen. De kwaliteitsnormen van hun beroepsvereniging zijn hier 
doorslaggevend.

In de periode 2010-2012 gaven gemiddeld bijna 1 miljoen mensen aan 
het afgelopen jaar onder behandeling te zijn geweest van een alternatieve 
genezer. Dit komt overeen met bijna 6 procent van de bevolking. Vooral 
de acupuncturist wordt vaak genoemd. Vrouwen, 30- tot 65-jarigen, hoger 
opgeleiden en aanvullend verzekerden hebben het meeste contact met de 
complementair en alternatieve genezer.

Cliënten zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen reguliere arts en 
complementair/alternatieve behandelaar. In Nederland zijn al verschillende 
plaatsen in de gezondheidszorg waar een goede samenwerking tot stand 
is gekomen, bijvoorbeeld in gezondheidscentra. Patiënten missen over het 
algemeen toegankelijke en betrouwbare informatie hierover. Zij willen ook 
helder inzicht in de betrouwbaarheid en kundigheid van de alternatief the-
rapeut en hebben behoefte aan een groter aanbod en eenvoudige toegang 
tot de verschillende alternatieve therapievormen.

BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN 

De Nederlandse Patiëntenvereniging Voor Acupunctuur (npva). Deze ver-
eniging is zeer actief. Zij brengt een aantal keren per jaar het vereni-
gingsblad Acupunctueel! uit. Voor meer informatie zie de website van 
de npva: www.npva.nl

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (nva). Beroepsvereniging voor 
acupuncturisten. Via www.acupunctuur.nl
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Nederlands Kenniscentrum Acupunctuur. Via www.nederlandskenniscen-
trumacupunctuur.nl Geeft onder meer een overzicht van een aantal da-
tabases met acupunctuuronderzoek.

Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging. Beroepsvereniging voor 
arts-acupuncturisten (naav). De naav verenigt acupunctuur met de 
gangbare geneeskunde. www.acupunctuur.com

nwp: Vereniging van therapeuten op het gebied van de natuurgeneeskunde. 
Een deel van deze therapeuten heeft een licentie voor Chinese genees-
wijzen/acupunctuur. Met uitgebreide adreslijst van therapeuten in de 
natuurlijke geneeswijzen. www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (zhong). 
www.zhong.nl

Sanjiao.nl Beheer B.V. De Chinese kruidenapotheek, Storkstraat 55, 3905 
KX Veenendaal. Voor Chinese kruiden. www.sanjiao.nl

De NatuurApotheek, Weteringweg 14, 2641 KM Pijnacker. Voor Chinese 
en westerse kruiden. www.natuurapotheek.com
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Ayurveda betekent letterlijk ‘kennis van het leven’, waarbij de term 
ayus duidt op ‘leven’ en veda op ‘kennis’. Hiermee verwijst ayurve-

da naar een gezonde leefwijze die de mens in staat stelt in goede gezond-
heid een hoge ouderdom te bereiken. Een belangrijk onderdeel daarvan 
is uiteraard de genezing van ziekte, maar de bevordering van gezondheid 
staat voorop. Deze vorm van geneeskunde beschikt dan ook over een uit-
gebreide kennis van ziekmakende factoren en van methoden om niet-ge-
zond zijn tegen te gaan. De ayurveda is afkomstig uit India en wordt ook 
wel aangeduid als hindoegeneeskunde of Indiase geneeskunde. Ze is een 
van de oudste en meest gepraktiseerde gezondheidssystemen in de wereld. 
Ook in omringende landen als Nepal en Sri Lanka werd en wordt deze 
geneeswijze veelvuldig toegepast. Het gaat hier om een heel oud medisch 
systeem waarvan de grondslagen zo’n vijfduizend jaar geleden werden ge-
legd en in klassieke ayurvedische teksten opgeschreven. Tegenwoordig is 
er sprake van zo’n negen verschillende geneeskundige systemen in India, 
die variëren van sterk traditionele en spirituele geneeswijzen tot een Indi-
ase variant van de moderne westerse geneeskunde. In de ayurveda gaat 
het naast gewone huisartsen en medisch specialisten tevens om praktizijns, 
tandartsen, klinisch psychologen, chiropractors, diëtisten, yogaleraren, 
apothekers, drogisten alsook om diensten als de publieke gezondheidszorg, 
ambulancezorg, ziekenhuizen, psychiatrische centra, onderzoekscentra en 
opleidingsinstellingen. De laatste halve eeuw was het voor de ayurvedische 
geneeskunde vooral de vraag hoe ze vast kon houden aan de traditionele 
waarden en ervaringen en tegelijkertijd recht kon doen aan de moderne 
wetenschappelijke inzichten. 

AYURVEDA
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1. HERKOMST EN FILOSOFIE

Alles wat is en bestaat moet volgens de ayurveda worden begrepen in sa-
menhang met de situatie en omgeving van de mens. Het gaat daarbij om de 
essentie, het wezen van de dingen en gebeurtenissen, soms diep verborgen 
onder allerlei lagen beschaving. We kunnen daarbij vrijwel altijd drie as-
pecten onderscheiden: materie (het tastbare), energie (de krachten) en in-
formatie (het waarom en waartoe van de dingen). In feite zijn deze drie 
aspecten in ieder systeem en op ieder niveau daarvan te herkennen. Materie 
zorgt voor de stof, het ‘er-zijn’, het iets dat kan functioneren (mens, boom, 
fiets en dergelijke). Voor het daadwerkelijke functioneren van dit ‘iets’ is 
energie of brandstof nodig (voeding, elektrische stroom en dergelijke). En 
voor de wijze waarop dat doel kan of moet worden bereikt, is informatie 
nodig. Met als uiteindelijk gevolg dat alles stroomt, dat alles voortdurend 
verandert: panta rhei, zoals de oude Grieken zeiden. En alles is in principe 
in harmonie, voegen de Indiase wijsgeren daaraan toe. 

De ayurveda is veel meer dan pure geneeskunde, zij is in wezen een 
uitgebreid filosofisch systeem dat de diepe samenhang beschrijft die bestaat 
tussen de kosmos, de religie, leefvoorschriften en rituelen: dus de nuttige, 
wettelijke, gelukkige en mogelijke aspecten van het leven. Een en ander 
wordt in deze en volgende paragrafen nader uitgewerkt. 

HERKOMST 
Zo’n tweeduizend jaar geleden bestond in India al een hoogontwikkelde 
cultuur. In die tijd hebben de Indiase geneeskunde en gezondheidsleer hun 
min of meer definitieve vorm gekregen. Daarbij hebben de vier heilige boe-
ken, de Veda’s, een grote rol gespeeld; een daarvan gaat vooral in op de 
hindoeïstische voorschriften voor gezond leven. Later wordt ook de invloed 
zichtbaar van het boeddhisme, dat vooral aandacht had voor moraal en 
zedelijkheid en daarmee voor het sociaal gedrag van de burgers.

Een tweede ijkpunt vormen de middeleeuwen. In deze periode kwam de 
ayurveda in contact met andere geneeskundige systemen zoals de Arabische 
(unani) en de Perzische geneeskunde. Onderling werd vaak samengewerkt 
en werden opvattingen en praktijken tot op zekere hoogte van elkaar over-
genomen.

Een derde periode is die van de wederopstanding (revival). In de negen-
tiende en het begin van de twintigste eeuw was India een kolonie van En-
geland, een situatie waar pas in 1947 een einde aan kwam. In deze periode 
had de ayurvedische geneeskunde grote moeite om zich staande te houden 
als zelfstandige geneeswijze. Daarbij was sprake van een soort golfbeweging 
qua meer of minder ondergeschiktheid aan de zogenoemde kosmopolitische 
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(westerse) geneeskunde, en bleven de ayurvedische dokters een soort twee-
derangs geneeskundigen. Gaandeweg professionaliseerde de ayurveda zich 
desondanks. Deze ontwikkeling was ook economisch noodzakelijk, want 
de grote massa van de Indiase bevolking had geen toegang tot de (dure) 
westerse geneeskunde.

In de vierde en laatste historische periode heeft de hedendaagse ayur-
vedische geneeskunde een positie bereikt die vrijwel gelijkwaardig is aan 
die van de kosmopolitische, westerse geneeskunde. De drie belangrijkste 
kenmerken van de traditionele geneeskunde (de vijf-elementenleer, de drie 
dosha’s en de micro-macrogedachte) worden vermengd met de verwor-
venheden van de moderne westerse geneeskunde. Anderzijds kunnen we 
constateren dat de eigen ontwikkeling van wetenschap en onderzoek in de 
hedendaagse ayurvedische geneeskunde nog niet echt goed op gang is ge-
komen. 

FILOSOFIE
Een geneeskundig stelsel moet steeds worden geplaatst tegen de achter-
grond van de cultuur waarin het is ontstaan. 

De basisgedachte in de Indiase cultuur is dat het gehele universum (het 
heelal of de kosmos) en het menselijk lichaam één geheel vormen en dat 
dezelfde principes voor beide van toepassing zijn. Dus: wat op microniveau 
gebeurt, gebeurt op dezelfde manier op macroniveau; zo onder, zo boven. 
Alles hangt met alles samen; elk onderdeel, hoe klein ook, maakt deel uit 
van een groter geheel dat als zodanig aan voortdurende verandering onder-
hevig is. 

Een tweede belangrijke gedachte binnen de ayurveda is dat zowel het 
universum als de mens door dezelfde vijf elementen, mahabhuta’s, wordt 
geregeerd. Deze vijf elementen moeten steeds met elkaar in evenwicht zijn. 
Het wezen van de mens is de verbinding van de ziel met deze vijf elemen-
ten; zij vormen zo de grondslag van het leven. De vijf elementen zijn: ether 
(akasha), lucht (vayu), vuur (agni), water (jala) en aarde (prthivi). Deze 
begrippen moeten uiteraard niet letterlijk worden genomen; zij hebben een 
symbolische betekenis: zij staan ergens voor. 

Een derde uitgangspunt is dat van de tridosha, de drie afzonderlijke 
dosha’s tezamen. Een dosha is een soort niet-tastbare levenskwaliteit, ook 
wel als sap of levensstroom omschreven. De drie dosha’s zijn in alles aan-
wezig en moeten met elkaar in evenwicht zijn, evenals de vijf elementen 
waarvan zij combinaties zijn. De eerste dosha, vata (wind) genaamd, is ver-
bonden met de elementen lucht en ether. Pitta (vuur) is verbonden met de 
elementen vuur en aarde, en kapha (slijm) met aarde en water. De onder-
linge verhouding waarin vata, pitta en kapha in een cel, orgaan of levend 
wezen voorkomen, kan uiteenlopen. Gezondheid veronderstelt een even-
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wichtige verhouding tussen de drie (dan is er sprake van harmonie); ziekte 
is juist een verstoring daarvan. 

Deze drie grondgedachten lijken een geheel andere levens- en wereld-
beschouwing te weerspiegelen dan in het Westen gangbaar is, maar de ver-
schillen moeten niet als een absolute tegenstelling worden gezien. 

De dominante westerse denkrichting kan als volgt worden omschreven: 
– de neiging ieder probleem uiteen te rafelen (analyse) en de onderdelen 

nader te beschouwen (differentiatie);
– een sterke gerichtheid op de materie, een eveneens sterke gerichtheid op 

de vrije en onafhankelijke individuele persoon, de mens als middelpunt 
van het gebeuren op aarde;

– een sceptische (in plaats van naïef-vertrouwende) levensinstelling;
– een sterke gerichtheid op feiten en kennis in plaats van (totaal)inzicht en 

begrip;
– gehechtheid aan techniek, meetbaarheid en bewijsvoering. 

De verbinding tussen het ayurvedische en westerse denken kan dan als volgt 
worden begrepen:
– dosha vata verwijst vooral naar het aspect beweging, of het procesmati-

ge, zoals het zenuwstelsel met zijn overdracht van signalen en de proces-
sen van lopen en handelen;

– dosha pitta verwijst vooral naar transformatie, dus het veranderlijke, de 
omslag van de ene toestand in de andere. Een voorbeeld hiervan is de 
menselijke stofwisseling; 

– dosha kapha verwijst naar samenhang of structuur, het onderling afge-
stemd zijn van bijvoorbeeld de organen. Hierbij zijn spieren en gewrich-
ten van belang. 

In essentie gaat het dus om het verklaren van de dingen in termen van 
hun structuur, hun processen en het sturende of transformerende. De drie 
dosha’s moeten met elkaar in evenwicht zijn (tridosha), hoewel dit per per-
soon kan uiteenlopen, ja zelfs binnen dezelfde persoon in de opeenvolgen-
de fasen van zijn of haar leven. Evenwicht tussen de drie dosha’s wijst op 
gezondheid, een verstoord evenwicht wijst op ziekte, grofweg gesteld: het 
goede samenspel tussen de drie dosha’s houdt het leven in stand. Daarnaast 
zijn er nog enkele mentale krachten, waarvan hier worden genoemd: prana 
oftewel levensenergie, en ojas als een controlerende of sturende kracht van 
hormonen, zenuwstelsel en bloedsomloop.

Het begrip ‘gezondheid’
Gezondheid is, in principe, de toestand van evenwicht van de drie dosha’s 
(vochten of kwaliteiten), maar ook van agni (spijsverteringssappen, enzy-
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men en hormonen), dhatu (zeven weefsels) en de normale uitscheiding van 
mala (afvalstoffen), tezamen met een gelukkige toestand van atma (ziel), 
indrya (zenuw- en motorische organen) en manas (geest of ziel). Zowel de 
ayurvedische als de westerse opvatting van gezondheid verwijst dus naar 
een ingewikkeld samenspel van krachten, dat het menselijk organisme als 
een eenheid doet functioneren. Alle gezondheidbevorderende methoden en 
technieken kunnen hierbij worden aangewend.

De ayurvedische geneeskunde brengt hier een duidelijk onderscheid aan 
tussen de opeenvolgende fasen van gezondheid, via stoornis tot ziek-zijn. 
Vooral op het tussengebied van de stoornissen lijkt deze geneeskunde een 
belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de menselijke gezondheid. Als 
oorzaken van gezondheidsstoornissen – als beginfasen van een mogelijke 
ziekte – worden genoemd: verkeerde leefgewoonten, verkeerde voeding, de 
wisseling van de seizoenen, leeftijd, veroudering en relatieproblematiek. In 
zekere zin is de Indiase geneeskunde dus een systeem om het gehele leven 
te beheren (managen), met de opzet het leven te verlengen, gezondheid te 
behouden en zo vitaal mogelijk te zijn en te blijven. Anderzijds veronderstelt 
de ayurveda dat gezondheid deels wordt bepaald door iemands karma of 
levenslot. Iemands karma komt voort uit daden in vorige levens.

Via de chakra’s staat de persoon in contact met een goddelijk ‘super-
bewustzijn’, met een ‘berichtenverkeer’ in twee richtingen. Chakra’s zijn 
openingen in ons (energetisch) lichaam in de nabijheid van de ruggengraat, 
waardoor (kosmische) energie (prana) naar binnen of naar buiten kan stro-
men. Het gaat hier vooral om psychische, geestelijke krachten of invloeden. 
De psychische aspecten zijn voor de ayurveda heel belangrijk, vaak zelfs 
belangrijker dan de concrete aardse gebeurtenissen.

VERKLAREND WOORDENLIJSTJE
agni stofwisselingsdynamiek
ama  giftige reststof 
balam kracht
basti  reinigingsmethode 
dhatu  een van de zeven lichaamsweefsels
dosha  basiskwaliteit van de mens, bio-energetisch principe 
dravya  kruidenmiddel 
kapha  een van de drie dosha’s (structuur)
mahabhuta’s  de vijf elementen: ether, lucht, vuur, water, aarde
mala  uitscheidingsproducten (urine, zweet, ontlasting)
nidana de oorzaken van ziekte
ojas  vitale kracht/immuniteit
panchakarma  de eerste zeven stappen van het yogaproces 
pachana verwijdering van onreinheid en giffen
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pitta  een van de drie dosha’s (transformatie)
prakriti  de natuurlijke staat, het ware zelf
prana levensenergie
swedana  stoomcabine 
tejas cellulaire intelligentie
tridosha  de drie afzonderlijke dosha’s samen 
vaidya traditionele ayurvedische dokter
vata  een van de drie dosha’s (proces/beweging) 
vikriti onevenwichtige toestand van de drie dosha’s

2. WERKWIJZE EN DIAGNOSTIEK 

Algemene uitgangspunten zijn: 
– De ayurveda is een levenswetenschap; gezondheid en het behoud daar-

van staan centraal, niet de ziekte.
– Eerder dan de schuld voor ongezondheid aan de samenleving te geven, 

moet je volgens de ayurveda beginnen met naar jezelf te kijken. Holis-
tische gezondheid betekent meer dan lichamelijke of geestelijke fitheid. 
Het is een toestand waarin de mens het doel van het leven begrijpt, en 
leert naar de natuurwetten te leven.

– Het gaat vooral om harmonie, zowel in de patiënt zelf als in zijn/haar 
relatie met de grotere samenleving en de kosmos.

– Het gaat om natuurlijke wetmatigheden. Als je je daaraan houdt, ben je 
(in principe) gezond.

KIJK OP GEZONDHEID
Ayurveda tracht antwoorden te geven op vijf belangrijke vragen inzake ge-
zondheid en het behoud daarvan.

Vraag 1. Wat wordt bedoeld met ‘prakriti’ en ‘vikriti’? 
Dit zijn de twee grondtoestanden waarin de mens kan verkeren. De eer-
ste grondtoestand is die van het prakriti, het ‘ware zelf’, oftewel: de ge-
boorteconstitutie van de mens. Dit ‘ware zelf’ verkrijg je door geboorte en 
de eerste zeven levensjaren. Dit is de min of meer aangeboren constitutie, 
vastgelegd door de bevruchting, reïncarnatie (wedergeboorte), inprenting 
en vroege opvoeding, of bijvoorbeeld het sterrenbeeld. Er is hier sprake van 
lichamelijk, psychisch en ecologisch evenwicht, dus van een harmonisch 
samengaan van de drie dosha’s, vata, pitta, kapha. In principe blijft je ‘ware 
zelf’ het gehele leven herkenbaar, het is de grondtoestand waarnaar ieder-
een na een mogelijke verstoring terugkeert of zou moeten terugkeren. De 
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dosha die het meest overheerst bij de bevruchting bepaalt het patroon van 
de mens die wordt geboren. Daarom wordt prakriti ook wel gezien als een 
blauwdruk voor het leven.

Vikriti echter is iedere ernstige verstoring van prakriti, zoals een ziekte. 
Het gaat hier om vervorming, beschadiging, onvolkomenheid of stoornis. 
We zien in dat geval een (groeiende) afwijking in de constitutie op zowel het 
geestelijke als lichamelijke vlak, zoals een vervormd zelfbeeld, afwijkende 
gedragspatronen en/of de uiterlijke kenmerken van een ziekte, anders ge-
zegd de verworven constitutie. Geneeskundig gezien gaat het steeds om het 
behoud van prakriti, de natuurlijke staat van de mens, en opheffing van de 
toestand van vikriti.

Vraag 2. Wat ziet de ayurveda als het doel van het leven?
Het antwoord op deze vraag in de ayurvedische geneeskunde is eigenlijk 
hierboven al gegeven: behoud van of terugkeer naar prakriti. Dit betekent 
in feite: het streven naar geluk. Dit streven komt doorgaans tot uitdrukking 
in de meeste van onze activiteiten, maar veel mensen hebben de kennis ver-
loren om dit geluk daadwerkelijk te kunnen bereiken. De ayurveda kent 
duidelijke regels voor het bereiken van een gezond en gelukkig leven.

Vraag 3. Wat is in dit verband gezondheid?
Gezondheid duidt in de ayurvedische visie op een toestand van dynamisch 
evenwicht in de menselijke fysiologie (lichamelijkheid) en de gelijktijdige 
ervaring van geluk in de menselijke geest. In dit opzicht is er weinig verschil 
tussen de ayurvedische en westerse opvattingen, zij het dat in de westerse 
gezondheidsdefinities het individuele welzijn en geluk doorgaans worden 
weggelaten (vanwege de scheiding tussen gezondheids- en welzijnszorg). 

De ayurveda streeft ernaar dat de mens tot op hoge leeftijd van een goe-
de gezondheid kan blijven genieten. Hierbij kan ook ojas een belangrijke 
rol spelen, min of meer gelijk te stellen aan de werkzame krachten van het 
menselijk afweer- of immuunsysteem. De ojas is daardoor een graadmeter 
voor de feitelijke gezondheidstoestand van de mens.

Vraag 4. Hoe blijft de mens gezond?
Van doorslaggevend belang is dat je leeft volgens de eigen natuur, waarin de 
eigen verantwoordelijkheid en zelfbevestiging centraal staan. Hierbij is het 
persoonlijk idealisme in de zin van ‘vervulling’ (je belangrijkste levensdoe-
len bereiken) voorwaarde voor harmonie op geestelijk niveau en voor ba-
saal evenwicht (homeostase) op fysiek niveau. Aanbevolen worden: goede 
voeding, gezonde leefgewoonten, verstandig omgaan met klimatologische 
omstandigheden en de wisseling van de seizoenen, een moraal van onzelf-
zuchtigheid en respect voor de natuur en het leven, een goede lichaamsver-
zorging en fysieke oefening. Een algemeen criterium is in dit verband dat 
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van zuiverheid. Alles wat de mens doet of ervaart, moet het kenmerk van 
zuiverheid dragen.

 
Vraag 5. Waardoor wordt gezondheid verstoord?
Ziekte is te beschouwen als het niet-harmonieus samengaan van lichaam en 
ziel. Hierbij blijft de eigen verantwoordelijkheid om lichaam en ziel weer 
in balans te brengen centraal staan. De directe aanleiding voor ziek-zijn 
is gelegen in verkeerde leefgewoonten, verkeerde voeding, sterke natuurlij-
ke invloeden zoals plotselinge seizoenwisselingen, leeftijd, veroudering, en 
een verbroken relatie. Ook worden hier uiteraard infecties, erfelijke aan-
leg, letsel door ongeval en andere ongelukken erkend als mogelijke ziekte-
oorzaken. Swami Rama, een vooraanstaand yogameester, wijst nog op de 
kunstmatigheid van het leven van vandaag; de mens leeft niet meer volgens 
de natuurlijke wetmatigheden, de moderne mens heeft verleerd aandacht te 
geven aan de wenken die ons lichaam en onze geest ons trachten te geven 
met betrekking tot onze gezondheid. Een belangrijke verstorende factor van 
prakriti, dus van het ‘ware zelf’, is in dit verband dus gelegen in de omge-
ving van de mens met zijn sterke sociale verwachtingen en beperkingen. Uit 
oude publicaties blijkt overigens dat het vegetarisme altijd wijdverspreid is 
geweest in India. De oude Vedische teksten ondersteunen ondubbelzinnig 
de vleesloze manier van leven. 

KIJK OP ZIEKTE
De ayurvedische arts kijkt niet in de eerste plaats naar de symptomen of 
concrete ziekteverschijnselen, maar naar de eigenlijke betekenis, de sig-
naalfunctie van de ziekte. De Indiase dokter let dus op de aanwijzingen 
voor herstel van gezondheid (prakriti) die uit deze ziekteverschijnselen zijn 
af te leiden. Deze kunnen de sleutel zijn voor de herkenning van onderlig-
gende factoren. 

Zes fasen
Daarbij onderscheidt de ayurvedische geneeskunde zes fasen in de ont- 
wikkeling van een ziekte (zie ook de zes ziektefasen van Reckeweg in hoofd-
stuk 5).

Fase I –  Accumulatie: toename van gevoelens van onbehagen, disharmo-
nie of een toestand van ‘vervuiling’, zichtbaar in bijvoorbeeld 
verkoudheid, griepje, moeheid, slecht slapen.

Fase II –  Agitatie: het menselijk systeem raakt in ‘opwinding’, het alarm-
systeem is al aangetast.

Fase III –  Verspreiding: meerdere organen of functies raken erbij betrok-
ken.
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Fase IV – Fixatie: het begin van verkramping, bepaalde functies laten het 
afweten.

Fase V – Manifestatie: er ontstaan duidelijke symptomen of afwijkende 
verschijnselen.

Fase VI – Consequentie: de patiënt is nu ernstig ziek, noodmaatregelen zijn 
onvermijdelijk.

Het is heel belangrijk voor de ayurvedische arts om vast te stellen in welke 
fase van ziekteontwikkeling de zieke verkeert. De vijfde en zesde fase zijn 
zowel volgens de ayurvedische als volgens de westerse geneeskunde de fasen 
van het echte ziek-zijn. In de eerste vier fasen (de functionele fasen) is in de 
meeste gevallen nog herstel mogelijk, mits de zieke en zijn omstandigheden 
daartoe meewerken. 

Hier neemt de ayurvedische arts wel een voorsprong op de westerse 
benadering door de klachten en ziekteverschijnselen van de patiënt steeds 
te benaderen vanuit het geheel. Vaak kan hij daardoor al in een vroege fase 
van de gestoorde gezondheid zien welke ziekte iemand later zou kunnen 
krijgen. Volgens de ayurvedische arts weerspiegelt de complete levensloop 
van de patiënt zich in zijn ziekte. De ayurveda is allereerst een praktische 
gezondheidsleer, gericht op welbevinden en geluk, waarvan het wegnemen 
van ziekte maar een onderdeel is. Preventie en het stimuleren van het zelfge-
nezend vermogen staan voorop.

Drie soorten oorzaken
De oorzaken van ziekten zijn min of meer dezelfde als de factoren en om-
standigheden die de lichtere stoornissen veroorzaken. Zij hebben alleen hun 
negatieve of vernietigende werk in sterkere mate en/of over langere termijn 
kunnen verrichten. Het is dan ook een geluk als de ziekte in een zo vroeg 
mogelijke fase kan worden herkend en behandeld (in oorzakelijke zin, niet 
door alleen de symptomen te bestrijden). 

Over het algemeen onderscheidt de traditionele ayurveda hier drie soor-
ten van oorzaken: overbelasting van gevoelens ofwel mentale overbelasting, 
seizoensinvloeden en kosmische krachten. De kernvragen zijn hier: 
– Betreft het van buiten komende krachten zoals besmetting of onvol-

waardige voeding? 
– Betreft het van binnenuit werkende ziekteoorzaken, zoals erfelijkheid en 

‘verstarring’? 
– Zijn het gedragsfactoren van psychische, sociale of culturele aard? 

Steeds gaat het erom dat de dokter de onderliggende oorzaken bij de zieke 
herkent; in de moderne ayurvedische visie is onverteerd voedsel (ama), of 
constipatie vaak de belangrijkste ziekteveroorzaker. In de huidige praktijk 
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worden de concrete ziekteverschijnselen vooral benut als aanwijzingen voor 
maatregelen tot herstel van harmonie en gezondheid.

DE AYURVEDISCHE DOKTER 
De ayurvedische dokter stond van oudsher bekend als vaidya, welke term 
vooral verwijst naar een persoon die de ayurveda bestudeerd heeft en aldus 
een bepaalde mate van spiritualiteit en wijsheid heeft bereikt. Tegenwoor-
dig vereist het beoefenen van de ayurveda bepaalde diploma’s die alleen 
door een gedegen opleiding zijn te verkrijgen. Er is dan sprake van een (arts)
practitioner, therapeut of technician. De vaidya’s en hun patiënten maakten 
onderdeel uit van hetzelfde cultureel-religieuze systeem (het hindoeïsme). 
Op die wijze bestond op voorhand een grote mate van overeenstemming en 
begrip tussen beide. De opleiding tot vaidya kende indertijd een gilde-ach-
tige structuur: de toekomstige vaidya trok bij zijn opleider in en leerde al 
doende en studerende het vak, waaronder het op de juiste wijze vervaardi-
gen van de soms ingewikkeld samengestelde traditionele geneesmiddelen. 
Hij was doorgaans afkomstig uit de hogere kasten; het beroep ging vaak 
van vader op zoon over. 

De vroegste ayurvedische leerboeken bevatten al een uitgebreide hoe-
veelheid medische informatie. Daarvan zijn te noemen: de verdienste van 
een matig dieet, de geneeskundige werking van planten, teksten over ana-
tomie, ziekten enzovoorts. Ook bevatten deze leerboeken beschouwingen 
over het menselijk leven en de geest, bevruchting en embryologie, evenals 
over verjongingskuren. Interessant is in dit verband dat de onderzoeksme-
thoden die de traditionele kruidkundigen gebruikten, maar weinig verschil-
den van die van het moderne klinisch-chemisch onderzoek. Het verschil is 
vooral gelegen in de factor tijd: gaandeweg ontwikkelde de westerse genees-
kunde efficiëntere onderzoeks- en testmethoden. Deze ontwikkeling heeft 
de traditionele geneeskunde (tijdelijk) op achterstand gezet.

Van oudsher werd de ayurvedische geneeskunde verdeeld in acht tak-
ken: algemene medische principes, pathologie, diagnostiek, fysiologie en 
anatomie, voorspelkunde, therapieën, geneesmiddelen, en middelen om een 
succesvolle behandeling te garanderen. Later werd hieraan nog de chirur-
gie toegevoegd. Voorts onderscheidde men al vroeg aparte afdelingen voor 
interne geneeskunde, chirurgie, keel-, neus-, mond- en oogheelkunde, psy-
chiatrie, kindergeneeskunde, toxicologie (vergiftenleer), verjongingsmidde-
len en leer der afrodisiaca (liefdesdrankjes). De kennis van de ayurvedische 
dokter was een soort geheime kennis; buitenstaanders werden van deze 
kennis uitgesloten. Het werd echter steeds duidelijker dat ook de Indiase 
dokter of vaidya met zijn tijd mee zou moeten gaan, al was het slechts 
vanwege het groeiend aantal gegadigden voor een opleiding tot geneesheer, 
waardoor het oude gildesysteem werd ondermijnd. Gaandeweg kwam een 
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proces van professionalisering ofwel beroepsmatige vorming op gang. De 
standsorganisaties hadden vooral als doel meer erkenning van de overheid 
te verkrijgen, zeker ten tijde van het toenmalige koloniaal bestuur. In de 
opleidingen werd onderwijs in de westerse medische basisvakken verplicht. 
Momenteel praktiseren in Zuidoost-Azië voor 700 miljoen mensen meer 
dan 50.000 ayurvedische dokters, die gemiddeld een zevenjarige opleiding 
hebben gevolgd. Voor deze modern opgeleide Indiase dokters heeft de over-
heid een apart register ingesteld, dat zowel beschermt als verplicht.

DIAGNOSTIEK
In de ayurvedische geneeskunde is een nauwkeurige diagnose heel belang-
rijk. Deze omvat doorgaans een uitvoerig vraaggesprek (anamnese), een 
nauwgezet lichamelijk onderzoek en een nauwgezet onderzoek van de pols. 
De belangrijkste aspecten die daarbij aandacht krijgen, zijn de constitutie, 
de tridosha (onderlinge verhouding van de drie dosha’s), de zeven dhatu’s 
(zie hieronder), lichaamsgeuren, -smaken en -geluiden, ontlasting, urine en 
zweet en polsdiagnostiek. Polsdiagnostiek wordt toegepast op basis van 
het volgende uitgangspunt: vanuit de ayurveda-gedachte zendt elke cel via 
de bloedstroom een uniek signaal naar het hart. Al deze signalen worden 
omgezet in pulsaties. Deze pulsaties geven een gedetailleerd beeld van de 
dosha-patronen. Via palpatie van de arteria radialis is het mogelijk nauw-
keurig dosha- en subdosha-patronen te onderscheiden en daaruit diverse 
ziekten af te leiden. Door middel van deze polsdiagnostiek zou het niet 
alleen mogelijk zijn bestaande ziekten te diagnosticeren, maar ook ziekten 
die nog niet aanwezig zijn, te traceren.

Dhatu’s verwijzen naar verschillende lichaamsweefsels of -functies van 
de mens. De ayurveda onderscheidt bijvoorbeeld in het spijsverteringsstelsel 
de volgende stappen: kauwen, vertering in de maag, opname in de darmen 
en uiteindelijk de omzetting in lichaamsweefsel of dhatu. Verder komen in 
het woordenboek van de ayurvedische dokter nog de mala’s voor. Hiermee 
worden uitscheidingsproducten bedoeld als urine, zweet en ontlasting. Ui-
teraard wordt ook gelet op individuele verschillen in weerstand en vitaliteit.

BEHANDELEN
Enkele algemene opmerkingen over de visie van de ayurvedische dokter op 
de behandeling van patiënten: 
– De behandeling is strikt geïndividualiseerd: de zieke mens wordt behan-

deld en niet de ziekte, en voor iedere zieke is er een eigen oplossing. 
– De ayurvedische dokter vat de behandeling op als een stapsgewijs verlo-

pend proces, waarin het zelfherstellende vermogen van de zieke gaande-
weg weer wordt opgebouwd. 
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– De ayurvedische dokter zal zich sterk laten leiden door het herstelver-
mogen van de zieke; hoe groter zijn herstelvermogen wordt geschat, des 
te krachtiger zal de therapeutische impuls kunnen zijn.

– Het herstel van gezondheid is ook te zien als een (hernieuwde) training 
van het aanpassingsvermogen van de zieke. Als gezondheidswetenschap 
biedt de ayurveda daarbij tevens leef- en dieetregels voor lichaam, psy-
che en geest. Idealiter komt genezing neer op lichamelijke, psychische 
en/of spirituele transformatieprocessen.

– Deze benadering gaat bewust verder dan het doen verdwijnen van de 
ziekteverschijnselen als zodanig of van het herstel van de opgelopen 
schade. Het stimuleren van het zelfgenezend vermogen is essentieel.

3. DE AYURVEDISCHE BEHANDELMETHODE

Bij de ayurvedische behandeling gaat het in vrijwel alle gevallen om een 
integraal behandelprogramma, dat wil zeggen om een geheel van op el-
kaar afgestemde leefregeladviezen, reinigingsmaatregelen, concrete the-
rapieën, oefenopdrachten, bewustwordingsprocessen en het gebruik van 
preparaten. De patiënt vraagt een eigen, unieke therapeutische aanpak, 
minimaal bestaande uit drie consulten om de ziekte of aandoening onder 
controle te krijgen en de gezondheid (en het welbevinden!) volledig te 
herstellen. Er wordt tevens een behandelplan opgesteld. Behandelen is in 
de ayurveda ook op te vatten als een leertraject: de zieke moet bijvoor-
beeld oude slechte gewoonten afleren en/of nieuwe doelen voor het leven 
opstellen. 

Een van de eerste behandeldoelstellingen is de interne dynamiek op orde 
brengen. Wanneer bijvoorbeeld een bepaalde dosha of dhatu overmatig 
aanwezig is, moet een therapie worden gekozen die de tegenovergestelde 
kwaliteit heeft. Dat gebeurt door de doorstroming te bevorderen van ener-
gie, afvalstoffen, positieve gedachten en dergelijke, voornamelijk door even-
tuele blokkades op te ruimen. Een juiste ‘timing’ en sturing van de zijde van 
de ayurvedische dokter zijn hier noodzakelijk. Als het behandelprogramma 
op de beschreven wijze wordt uitgevoerd, kan het evenwicht tussen lichaam 
en geest zich herstellen. Ook leert de patiënt om beter te letten op de signa-
len van het eigen lichaam.

Uiteindelijk gaat het om bewustwording: zelfwerkzaamheid, eigen ver-
antwoordelijkheid en zelfonderzoek zijn hier de sleutels. Daarbij leer je je 
‘ware zelf’ gaandeweg beter kennen.
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REINIGING
De ayurveda gaat ervan uit dat het lichaam eerst moet zijn gereinigd voor-
dat geneesmiddelen kunnen worden gebruikt. Het geneesmiddel kan dan 
beter inwerken op het lichaam. Reinigende behandelingen kunnen alleen 
worden toegepast wanneer de weerstand van de zieke groot genoeg is. Bij 
een te zwakke patiënt kan deze therapie de patiënt zieker maken. Ayurveda 
kent vijf reinigingskuren (panchakarma-therapie). Elk van de therapieën is 
gerelateerd aan een bepaalde dosha.
– Vamana (braakmiddel) doet overgeven en wordt geadviseerd wanneer 

kapha overheerst.
– Virechana (purgeermiddel) geeft diarree en wordt geadviseerd bij een 

overheersende pitta.
– Vasti (lavementen) waarbij de dosha’s via de ingewanden het lichaam 

verlaten. Het wordt geadviseerd bij een overprikkeling van vata.
– Nasya wordt via de neus toegediend en wordt vooral gebruikt bij aan-

doeningen van het hoofd.
– Rakta mokshana (aderlaten) wordt vooral toegepast bij bloedziekte en 

pitta-dosha’s. 
Verder kent de ayurveda zweetbaden. 

VOEDING
Ook de voedingstherapie neemt een aparte plaats in. Met bepaalde voeding 
kan men een dosha versterken of verzwakken. Er worden zes smaken on-
derscheiden: zoet, zuur, zout, bitter, scherp en wrang. Vervolgens is er een 
samenhang tussen smaak en dosha: 
– wrang, bitter en scherp versterken vata, de andere drie kalmeren vata; 
– bitter, zuur en zout versterken pitta, de andere kalmeren pitta;
– zoet, zuur en zout versterken kapha, bitter, scherp en wrang kalmeren 

kapha.
Enkele algemene regels betreffende voeding zijn: gebruik de maaltijden met 
een interval van ten minste drie uur, prikkel alle zintuigen (smaak, ogen, 
reuk), eet vers voedsel, drink geen melk tijdens de maaltijd, eet ’s avonds 
geen zuivelproducten, eet in overeenstemming met het seizoen en gebruik 
de warme maaltijd ’s middags om twaalf uur. Verspreid over de dag een 
beetje heet water drinken. Dit verbetert de afvoer van afvalstoffen (warm-
waterkuur).

BEWEGING
Bewegingsoefeningen spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld op yoga ge-
lijkende lichaamshoudingen en ademhalingsoefeningen (prana yama). Bij 
de ademhalingstechnieken hoort ook meditatie, waardoor je een diepe 
mentale rust deelachtig kunt worden. Ook van belang zijn aromathera-

Geneeskunde in Nederland BW.indd   263 22-11-16   10:11



264

GENEESWIJZEN IN NEDERLAND

8

pie, muziektherapie en massage. Er zijn 150 olierecepten bekend voor een 
verzachtend effect of een betere afvoer van afvalstoffen. Bij de marmathe-
rapie worden de vitale punten, die men in de ayurveda-anatomie aanduidt 
met marma, gemasseerd. Deze massage vindt eveneens plaats met gekruide 
massage-oliën. In de moderne ayurveda worden bovendien chirurgische in-
grepen in India op ruime schaal toegepast. 

GENEESMIDDELEN 
In de ayurveda lopen voedingsmiddelen en geneesmiddelen geleidelijk in 
elkaar over. Voor geneesmiddelen gelden over het algemeen dan ook de-
zelfde basisgedachten als bij voedingstherapie. Er zijn geneesmiddelen 
die vata versterken of verzwakken, er zijn middelen die pitta versterken 
of verzwakken en er zijn middelen die kapha versterken of verzwakken. 
Ook voor geneesmiddelen onderscheidt men de zes smaken, zoals die bij de 
voedingstherapie zijn besproken. De bereiding daarvan ontwikkelde zich 
tot op grote hoogte en werd vastgelegd in farmacopees. Hierbij worden 
substanties van natuurlijke oorsprong gebruikt, zoals gehele planten of on-
derdelen daarvan, dierlijke organen en mineralen, zowel in combinatie als 
apart. Deze medicijnen worden in combinatie met andere therapievormen 
gebruikt maar ook als een op zichzelf staande therapie. 

Naast de standaardpreparaten zoals die in de Materia Medica voor-
komen, bestaan er ook rasayana’s. Dit zijn voedingssupplementen. Zij be-
vatten verschillende kruiden. Ze zouden de algehele weerstand verbeteren 
en verouderingsziekten tegengaan. De bekendste rasayana is: Maharishi 
Amrit Kalash (bestaat uit een vruchtenpasta en een kruidentablet).Veel van 
de ayurvedische poeders, pillen, extracten, tincturen, geleien en zalven zijn 
inmiddels ook in Nederland op de markt gekomen en in dat geval onder-
worpen aan de Europese regelgeving (zie hoofdstuk 6).

4. ONDERZOEK EN RESULTATEN

In deze paragraaf worden de bewezen en te verwachten resultaten van een 
ayurvedische behandeling besproken. Het zal duidelijk zijn dat dit niet sim-
pelweg een kwestie is van het aantonen van de werkzaamheid van iedere 
afzonderlijke ingreep of maatregel. In de voorgaande paragraaf werd uit-
eengezet dat een ayurvedische behandeling altijd een op de individuele per-
soon gericht totaalprogramma omvat, en dat deze zich over een wat langere 
termijn uitstrekt. Ook werd duidelijk dat het resultaat van de behandeling 
mede afhankelijk is van de inzet van de zieke zelf en van diens overige om-
standigheden. 
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DE EIGEN AARD VAN DE AYURVEDISCHE GENEESKUNDE
Uit een al wat ouder onderzoek (Leslie 1976), bleek dat in het grootste 
ayurvedische ziekenhuis in Sri Lanka 61% van de patiënten werd gediag-
nosticeerd als lijdende aan een van zes mogelijke ayurvedisch omschreven 
aandoeningen. Zo leden bijvoorbeeld 44 patiënten aan amavata, vergelijk-
baar met reuma of artritis, en 32 aan paksagata, verlammingsverschijnse-
len. Deze aandoeningen lijken op in de westerse geneeskunde bekende ziek-
tebeelden, met dit verschil dat zij met de westerse geneeskunde niet goed 
behandelbaar bleken te zijn. Bij andere ziektebeelden verwijst de ayurvedi-
sche arts door naar westerse artsen, maar dan missen de patiënten wel de 
heilzame werking van een traditioneel ayurvedische omgeving. De genezing 
van vergelijkbare ziektebeelden hangt dus niet alleen af van de therapie 
maar ook van de omgeving.

Willen we de resultaten van de ayurvedische geneeskunde goed kunnen 
beoordelen, dan moeten we beseffen dat complete gezondheidssystemen 
vaak niet goed met elkaar te vergelijken zijn. In het uiterste geval past men 
in de ene samenleving alleen medisch-technische behandelingen bij indivi-
duele personen toe (geneesmiddelen, operaties en dergelijke), en vertrouwt 
men in een andere samenleving uitsluitend op hygiënische maatregelen en 
leefregeladviezen voor de gehele bevolking. Een samenleving als de Indiase 
heeft altijd meer op het tweede type geleken dan op het eerste. 

In India praktiseerden in de tweede helft van de vorige eeuw ongeveer 
400.000 ayurvedische dokters. Ayurveda omvat zulke uiteenlopende thera-
pieën als leefstijladvies, voedingstherapie, massage, meditatie, ademhalings-
oefeningen en inheemse geneesmiddelen. Hieruit kan worden afgeleid dat 
de ayurvedische geneeskunde zowel over het denkkader als over de prakti-
sche mogelijkheden beschikt om een veelheid van ziekten en gezondheids-
stoornissen aan te pakken. Het succes van die aanpak blijkt volgens Paul 
van Dijk (2003) uit onderzoek bij de behandeling van patiënten met astma, 
hoge bloeddruk, eczeem, obstipatie, hoofdpijn en sinusitis.

Onderzoek naar ayurvedische geneeswijzen kent verschillende domeinen. 
Er is onderzoek naar: de werking van de totale behandeling, onderzoek 
naar de basisconcepten in de ayurveda, onderzoek naar de (farmacologi-
sche) werking van kruiden, fysiologische reinigingsbehandelingen (pancha-
karma), regenererende en verjongende toebereidingen (rasayana’s), dieet, 
muziektherapie (gandharva-veda), yoga en meditatie en tot slot onderzoek 
naar kostenreductie in de gezondheidszorg. Een compleet overzicht valt 
buiten het bestek van dit boek, maar aan de hand van enkele voorbeelden 
wordt hier een deel van deze domeinen besproken. 
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DE WERKING VAN DE TOTALE BEHANDELING
Er is een drietal studies als voorbeeld aan te halen van onderzoek naar de 
totale geïndividualiseerde ayurveda-behandeling. 

Studie 1 
Een volgens de dosha’s uitgevoerde ayurveda-behandeling blijkt effectief te 
zijn bij volwassenen met milde tot matige astma. Uit onderzoek blijkt dat 
de behandeling onder meer leidt tot een verlaagd gehalte aan IgE en een 
verlaagde eosinofiel-telling. De longfunctie verbeterde en niveaus van cir-
culerende Th2-cytokines waren bij astmapatiënten na een periode van zes 
maanden verminderd. De ayurveda verwijst naar bronchiale astma als ‘ta-
maka swasa’ (zoals uitgelegd in de Charaka Samhita). De geïndividualiseer-
de behandeling van astma in ayurveda omvat het verwijderen van te veel 
kapha door middel van shodona- (het in evenwicht brengen van de dosha’s) 
en shamana- (zuivering, reiniging) procedures. Kruiden en combinaties van 
kruiden en mineralen kunnen, naast het adviseren van een gezonde levens-
stijl en dieet, eveneens onderdeel van de behandeling zijn (Joshi e.a. 2016).

Studie 2 
Een studie naar de effectiviteit van de geïndividualiseerde ayurvedische be-
handeling bij volwassenen met reumatoïde artritis wordt regelmatig aan-
gehaald. In deze studie bleek de ayurvedische behandeling even effectief, 
maar met minder bijwerkingen, ten opzichte van methotrexaat. De onder-
zoeksmethode werd geprezen als een mogelijk model voor toekomstige stu-
dies over complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) en kwam tot 
stand door een samenwerking tussen de universiteit van Washington (Se-
attle), de universiteit van Californië (Los Angeles) en The Ayurvedic Trust 
(Coimbatore, India) (Furst e.a. 2011).

Studie 3 
Gerritsma (1995) haalt in een overzicht van wetenschappelijke publicaties 
naar ayurveda in het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde een studie van 
Segaar aan. Segaar (1991) vermeldt onderzoek onder 126 patiënten met reu-
matoïde artritis, cara, eczeem, psoriasis, hypertensie, obstipatie, hoofdpijn 
en diabetes, die werden behandeld met een dieetprogramma, ayurveda-pre-
paraten en regels voor de dagindeling. Drie maanden na het begin van de 
behandeling bleek 79% verbeterd te zijn, 14% ondervond geen verandering 
en 7% een verslechtering. De gemiddelde ziekteduur bedroeg 17 jaar. De 
ziekten die significant verbeterden waren: astma, reumatoïde artritis, hyper-
tensie, eczeem, chronische obstipatie, hoofdpijn en chronische sinusitis. De 
resultaten bij de patiënten werden door een adviserend geneeskundige van 
ziektekostenverzekeraar Amicon gecontroleerd (Gerritsma 1995).
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ONDERZOEK NAAR DE BASISCONCEPTEN 
Wetenschappelijke verificatie van de traditionele basisconcepten van ayur-
veda heeft over de afgelopen drie decennia plaatsgevonden. Gerritsma ver-
meldt in zijn overzicht: in een studie werd bij 37 mensen naast de con-
stitutiescore de Jenkins Activity Survey voor type A-gedrag afgenomen. 
Onderzoekers vonden correlaties tussen type A-gedrag en pitta-constitutie 
(p<0,04), tussen type B-gedrag en kapha-constitutie (p<0,04). Bij 110 men-
sen werd bloed afgetapt en de analyses daarvan werden vergeleken met de 
constitutiescore. Mensen met pitta-constitutie hadden een hoger hemoglo-
binegehalte (p<0,03) (hemoglobine is een aspect van pitta, het energie-ge-
vende principe). Kapha-mensen hadden een hoger gehalte aan witte bloed-
cellen (p<0,05). Het totaal eiwit en albumine was hoger in de kapha- en 
pitta-groep (p<0,01) en lager in de vata-groep (p<0,05). Mensen met een 
kapha-constitutie hadden verhoogde waarden voor bloedvetten. Onderzoe-
kers concludeerden dat deze bevindingen in het algemeen consistent waren 
met de beschrijvingen van de klassieke ayurveda en dat diagnosticeren van 
constitutietypes van klinisch nut kan zijn bij het inschatten van individuele 
neigingen tot bepaalde ziekten en respons op therapie (Gerritsma 1995). 

De studie van Govindaraj (2015) concentreert zich op het basisconcept 
prakriti in de ayurveda. Prakriti is opgedeeld in de dosha’s (vata, pitta, kap-
ha) en richt zich op de natuurlijke samenstelling van het lichaam, namelijk 
de al beschreven constitutie. De constitutie bepaalt hoe mensen reageren op 
hun omgeving, hun levensstijl, en predisponeren of geven een gevoeligheid 
aan voor verschillende ziekten. De studie van Govindaraj onderzocht in 
hoeverre genen samenhangen met deze ayurvedische dosha’s. Ze gebruik-
ten de nieuwste gensequencing-technieken. Het team identificeerde enke-
le nucleotide polymorfismen (SNP’s) die gekoppeld zijn aan een bepaalde 
prakriti-classificatie in mannen (n=262). Zij ontdekten dat PGM1, dat een 
rol in vele metabole routes speelt, geassocieerd is met de kenmerken die zijn 
beschreven in de pitta-dosha (Govindaraj e.a. 2015).

FARMACOLOGIE EN FYTOTHERAPIE 
De arts voor ayurveda staan enkele honderden kruidenpreparaten ter be-
schikking, die gericht zijn tegen bepaalde ziekten of verstoringen van het 
evenwicht. In de afgelopen jaren hebben wetenschappers deze kruiden, zo-
als ashwagandharishta, bestudeerd op hun geneeskrachtige eigenschappen, 
zoals die worden beschreven in de oude Materia Medica. 

Het kruid ashwagandha (Ashwagandharishta ofwel Withania somnife-
ra) wordt traditioneel ingezet bij onder meer angst en onrust. In een syste-
matische review van wetenschappelijke literatuur, waarbij zoekstrategieën 
werden uitgezet in de databases Pubmed, scopus, cinahl, Google Scholar 
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en via de ayush research portal, werd de effectiviteit van ashwagandha ge-
analyseerd. Uitsluitend gecontroleerde studies (dus studies waarin een groep 
mensen die ashwagandha gebruikten werd vergeleken met een groep men-
sen die een placebo of een andere behandeling gebruikten) werden opgeno-
men in de samenvattende review. Er werden 62 samenvattingen gevonden 
van studies naar Withania somnifera (WS), slechts vijf studies voldeden aan 
de inclusiecriteria. Drie studies met verschillende doseringen van WS-ex-
tract vergeleken de werking met een placebo op de Hamilton angstschaal. 
In twee studies was er significant voordeel van WS versus placebo, en de 
derde studie toonde gunstige effecten aan, die significantie net niet bereikten 
(p = 0,05). Een vierde studie vergeleek natuurgeneeskundige zorg met WS 
versus psychotherapie met behulp van de Beck Anxiety Inventory (BAI) sco-
res. In die studie daalden BAI-scores met 56,5% in de WS-groep en 30,5% 
voor psychotherapie (p < 0,0001). In een vijfde studie werden verande-
ringen waargenomen op stress-schaal (PSS) scores in de WS-groep versus 
placebo; er was een 44,0% vermindering van PSS-scores in de WS-groep en 
een 5,5% vermindering in de placebogroep (p < 0,0001). Alle studies waren 
echter van lage methodologische kwaliteit. Studies waren zodanig verschil-
lend dat er geen meta-analyse is uitgevoerd over de resultaten. Hoewel meer 
en beter onderzoek noodzakelijk is, kan Withania somnifera symptomen 
van angst en onrust verminderen. Het kruid kent goed gedocumenteerde 
anxiolytische en adaptogene eigenschappen, waardoor het kruid de tole-
rantie voor stress en de regulatie van de stressrespons op een gunstige en 
veilige manier kan beïnvloeden (Pratte, Nanavati, Young & Morley, 2014).

De literatuur naar de werking en farmacologie van ayurvedische kruiden 
is extensief en deels te vinden bij de al eerder genoemde digitale databases 
dhara en ayush. In ayurveda-onderzoek komt vooral de vraag voor hoe 
de werking van specifieke ayurvedische interventies tot stand komt ten op-
zichte van geneesmiddelonderzoek waarbij het ontwikkelen van kennis en 
inzicht in geneesmiddelen die nog nooit in de mens zijn gebruikt, en daar-
om getest moeten worden, centraal staat. De term reverse pharmacology, 
geïntroduceerd door Ashok Vaidya, wordt in die context gebruikt. Met de 
term wordt bedoeld dat er vanuit de traditionele toepassing in de klinische 
praktijk wordt gezocht naar werkingsmechanismen, in plaats van eerst de 
farmacologische werking van een stof te kennen en die dan pas toe te passen 
in de praktijk. 

REINIGINGSBEHANDELINGEN (PANCHAKARMA) EN REGENERERENDE EN VER-
JONGENDE TOEBEREIDINGEN (RASAYANA’S)

Een serie van fysiologische maatregelen die traditioneel aanbevolen worden 
om geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen en veroudering te-
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gen te gaan, staat bekend als panchakarma. Het doel van panchakarma 
of fysiologische reiniging is het verwijderen van ’stofwisselingsslakken’. De 
panchakarma-behandeling houdt in:
– massage met warme, gekruide oliën;
– stoombaden;
– speciale technieken voor de toepassing van olie op het voorhoofd;
– het balanceren van de functie van het maag-darmkanaal door reini-

gingsprocedures en geïndividualiseerde dieetadviezen (Gerritsma 1995).

Om het effect te meten op algemene gezondheid en welzijn bij mensen in 
een moderne Amerikaanse omgeving, werd door Schneider (1990) een stan-
daardtest voor geestelijk welbevinden (de Profile of Mood States) afgenomen 
bij 62 proefpersonen voor en na een panchakarma-kuur. De controlegroep 
bestond uit 72 personen, die alleen theoretisch onderwijs in ayurveda volg-
den. De panchakarma-groep verbeterde significant op de volgende parame-
ters: angstgevoelens, depressiviteit, vermoeidheid, verwardheid en energie. 
De verbetering voor boosheid was niet significant. In een tweede studie door 
dezelfde onderzoeker werden 142 proefpersonen voor en na panchakarma 
vergeleken met 60 controlepersonen, die theoretische kennis over ayurveda 
volgden. Het meetinstrument was de Health Symptom Inventory. De pan-
chakarma-groep scoorde significant hoger voor welzijn, energie/vitaliteit, 
kracht/doorzettingsvermogen, eetlust/spijsvertering, stemming/emoties, ver-
betering van vroegere klachten en symptomen die wijzen op verjonging/ jeug-
digheid. Het slaappatroon was niet significant verbeterd (Schneider, R.H. 
1990, aangehaald door Gerritsma 1995). In een proefschrift aan de Univer-
siteit van Freiburg werd bloedonderzoek verricht voor, tijdens en na een pan-
chakarma-behandeling. Uit de studiegegevens kon een verlaging van het risi-
co op coronaire mortaliteit van 17,4% worden berekend (Gerritsma 1995).

Maharishi Amrit Kalash is een voedingssupplement dat bestaat uit een 
kruiden- en vruchtenpasta (MA4) en een kruidentablet (MA5). Het is in te 
zetten bij de panchakarma-behandeling. De biochemische analyse laat zien 
dat beide preparaten veel antioxidanten bevatten, waaronder vitamine A, 
C, E, bioflavonoïden, betacaroteen, enzovoorts. Studies naar Amrit Kalash 
spitsen zich toe op de antioxidantwerking (Gerritsma 1995).

INFRASTRUCTUUR EN INTEGRATIE
Verschillende onderzoekscentra zijn actief in onderzoek naar ayurveda. In 
India is onder invloed van president Modi een ministerie voor Yoga, Homeo-
pathie, Ayurveda en Natuurgeneeskunde opgericht (ministerie van ayush). 
Hierdoor is er meer aandacht voor onderzoek naar ayurveda en zijn fondsen 
beschikbaar komen. Een digitale database dhara en de database van ayush 
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bieden toegang tot wetenschappelijke publicaties. Er zijn internationaal ver-
schillende centra waar onderzoek plaatsvindt: de Universiteit van Arizona, 
de Universiteit van San Francisco en het Indiase AVR, het onderzoekscen-
trum van onderzoeker Ram Manohar en zijn team. In Duitsland is internist 
en expert in ayurvedische geneeskunde Dr. Kessler van het Immanuel Zie-
kenhuis te Berlijn actief bij onderzoek betrokken. In samenwerking met de 
Charité Universiteit loopt er bijvoorbeeld een onderzoeksprogramma naar 
verschillende ayurvedische behandelmogelijkheden, waarbij een vergelijking 
wordt gemaakt met gebruikelijke zorg (Witt e.a. 2013). In Nederland is me-
disch antropoloog en onderzoeker Maarten Bode deskundig in ayurvedische 
geneeswijzen; hij is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. In het vak-
tijdschrift The International Journal of Ayurvedic Research zijn onder meer 
de ontwikkelingen van deze kenniscentra te volgen. 

Niet vergeten mag worden dat traditie en overlevering een belangrijke 
rol kunnen spelen wat betreft de maatschappelijke positie van een bepaalde 
geneeswijze zoals de ayurveda.

De eerder geciteerde Bode bepleit een open samenspraak tussen onder-
zoekers van de ayurvedische geneeskunde en hedendaagse wetenschappers, 
in verband met een duidelijker theorieontwikkeling en goede onderzoeks-
modellen. Het betreffende project staat inmiddels bekend als Golden Tri-
angle Initiative. Zijn pleidooi is dat wetenschappelijk bewijs zal worden 
geleverd met inachtneming van de ayurvedische ziektecategorieën, ont-
staanswijzen en behandeldoelen. Deze vorm van bewijsvoering zou vooral 
gericht moeten zijn op het functioneren van de totale persoon en diens inter-
ne processen. Het Golden Triangle Initiative streeft dan ook naar een we-
tenschap die over de grenzen van het eigen wetenschappelijke domein heen 
kijkt. Het lijkt Bode in dit verband nuttig dat aansluiting wordt gezocht 
bij ontwikkelingen in de moderne geneesmiddelenleer en geneeskunde. Hij 
denkt daarbij aan de zogenoemde systeembiologie en aan benaderingen 
binnen de westers-medische wetenschap die meer uitgaan van de mens als 
gehele en individuele persoon (Bode 2014).

Voorbeeld van een richtinggevend onderzoek
Het gaat hier om een onderzoek dat onlangs werd uitgevoerd en gerap-
porteerd door een achttal onderzoekers die verbonden zijn of waren aan 
Engelstalige universiteiten (voornamelijk in de Verenigde Staten), met als 
eerste auteur Anand Dhruva (2014). De titel van hun rapport luidt: ‘Het 
met elkaar vergelijken van traditioneel ayurvedische en modern-medische 
perspectieven op kanker: resultaten van een kwalitatieve studie’. Doel van 
de studie is het ayurvedische perspectief te omschrijven met betrekking tot 
de ziekteverschijnselen, werkingen, oorzaken en ondersteunende behande-
lingen bij een ernstige ziekte als kanker. Om hierin meer inzicht te krij-
gen werden door de onderzoekers diverse interviews gehouden met tien 
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ervaren ayurvedische dokters. Deze dokters noemden min of meer dezelf-
de oorzaken van kanker – omkeerbare zoals voeding, en onomkeerbare 
zoals erfelijkheid – als vertegenwoordigers van de westerse geneeskunde. 
Hierin herkenden de westerse onderzoekers de vertaling van het traditione-
le dosha-begrip naar hedendaagse termen. Diverse dokters (practitioners) 
spraken van een verzwakking van de metabolische kracht (stofwisseling, 
dhatu agni) van het weefsel waarin de kanker ontstaat. 

Volgens de ayurveda is kanker een tridosha-ziekte met de neiging tot 
verspreiding in het gehele lichaam door het samenspel tussen abnormale 
pitta, vata en kapha, en vooral de daaruit volgende gestoorde stofwisseling. 
Veelal is dit een langjarig proces. 

Tegelijkertijd wordt door de betrokken dokters of practitioners gesteld 
dat de westerse biomedische behandeling van kanker weliswaar van waarde 
is, maar dat deze (tevens) leidt tot aftakeling en tekorten. Voornamelijk het 
tekort aan ojas (vitale stof of immuniteit) is volgens de ondervraagde prac-
titioners een gevolg van de biomedische behandeling. De biomedische be-
handeling heeft dus onder andere een sterke devitalisering van het lichaam 
tot gevolg, een onvermogen tot normaal dagelijks functioneren. Er is in 
dat geval sprake van een geheel van kleinere ontstekingsprocessen door het 
gehele lijf. De biomedische benadering doodt wel de kwaadaardige cellen, 
maar de uitkomst is schadelijk voor het systeem als geheel, zo stellen de 
ayurvedische dokters (zie figuur) . 

Verloop van het proces volgens de ayurveda
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Het lijkt geen toeval dat het schema ons leidt naar zes niveaus in het ont-
staansproces van kanker, want dit sluit aan bij de zes stadia die de ayurvedi-
sche geneeskunde onderscheidt bij het ontstaan van ziekte in meer algemene 
zin. Op grond van dit schema lijken de ayurvedische en westerse verklaring 
van het ontstaansproces van kanker duidelijke parallellen te tonen. Dit is 
dus een resultaat wanneer de symboliek waarin dingen worden uitgedrukt, 
in een ander systeem vertaald wordt. De holistische visie op de mens wordt 
vertaald in een holistische visie op de behandeling. Betere voeding en leefstijl 
zijn hierbij essentieel; ook yogabeoefening en meditatie worden aangeraden. 
Daarnaast worden doorgaans kruiden of preparaten ingezet, voornamelijk 
om het immuunsysteem te versterken. Reinigingsmethoden worden echter 
afgeraden, zeker in de eerste fasen van de (biomedische) behandeling, omdat 
het lichaam eerst moet aansterken. Een positief punt dat uit het onderzoek 
naar voren kwam, was dat alle tien dokters het vanzelfsprekend vonden om 
in het geval van kanker nauw met de westerse arts samen te werken. Ook de 
patiënt zou voorstander zijn van een dergelijke geïntegreerde aanpak. 

DE ROL VAN DE KOSMOPOLITISCHE GENEESKUNDE
Lange tijd werd de kosmopolitische geneeskunde als hoogwaardiger be-
oordeeld dan de ayurvedische. Het was de geneeskunde van de koloniale 
bovenlaag en bovendien was de ayurveda slecht georganiseerd. Dat neemt 
niet weg dat de grote meerderheid van de bevolking was aangewezen op de 
ayurvedische of unani-geneeskunde. Ook ging het bij de kosmopolitische 
geneeskunde slechts om een beperkt aantal gezondheidsproblemen, vooral 
de infectieziekten. Pas toen de ayurvedische geneeskunde zich meer tot een 
echte professie ging ontwikkelen, met betere opleidingen, eigen standsor-
ganisaties en een sterker beroepsmatig bewustzijn, nam de status van de 
ayurvedische geneeskunde geleidelijk weer toe. Daarna bewogen beide vor-
men van geneeskunde zich wat meer in elkaars richting. Dit laatste past 
geheel binnen het beleid van de WHO, wat blijkt uit haar recente rapport 
Benchmarks for Training in Ayurveda (richtlijnen voor een hoogwaardige 
beroepsopleiding, 2010).

KWALITEITSMAATSTAVEN
Kwaliteit duidt op het aantoonbare totaal van veiligheid, werkzaamheid, 
toegankelijkheid en moraliteit van de zorg voor gezondheid en welbevin-
den. Dit geldt zowel voor afzonderlijke behandelpraktijken als voor ge-
hele nationale systemen. Een eerste stap daartoe is uiteraard de opleiding 
van vakbekwame artsen en therapeuten. Dit verwijst opnieuw naar het 
WHO-rapport over de opleiding van ayurvedische practitioners: beoefe-
naars en therapeuten. Dit rapport noemt als eerste vereiste dat er een goed 
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systeem bestaat voor de opleiding, het examineren en het verlenen van een 
licentie of bevoegdheid tot praktiseren. 

Er worden vervolgens vier categorieën van beoefenaars onderscheiden:
– De ayurvedische arts met een westers-universitaire opleiding aangevuld 

met een opleiding in de ayurveda. Daarnaast is er de dokter die de uni-
versitaire opleiding voor ayurvedisch arts uitsluitend in India heeft ge-
volgd. 

– De ayurvedische practitioner met minimaal een opleiding op hbo-ni-
veau, bij voorkeur opgeleid tot het bachelor-niveau. Hier is sprake van 
een beperkte opleiding in de ayurveda voor personen met eerder verwor-
ven medische kwalificaties (arts, verpleegkundige, fysiotherapeut enz.) 
en daarnaast voor personen zonder een dergelijke vooropleiding.

– De ayurvedisch therapeut of technician met een mbo-opleiding in de 
ayurveda. Het betreft hier met name voornamelijk personen met een 
beperkte opleiding in reinigingstherapie (panchakarma) versus hen die 
alleen met diëten werken.

– Ayurvedische drogisten/apothekers.
Alleen de eerste en tweede categorie zal het zijn toegestaan als direct toe-

gankelijke eerstelijnswerkers te fungeren. Hun trainingsprogramma zal mi-
nimaal 2500 uren moeten omvatten, gevolgd door 500 uren praktijkstage. 
De toelatingseisen zijn: diploma hogere beroepsopleiding of voorbereidend 
universitair onderwijs. De betreffende eisen worden in het WHO-rapport 
nauwgezet omschreven.

5. DE ROL VAN DE PATIËNT

In de ayurvedische praktijk is de eigen inbreng van de patiënt van grote be-
tekenis. Van de zieke wordt verwacht dat deze zelf actief meewerkt aan zijn 
of haar herstel, bijvoorbeeld door voedingsadviezen serieus op te volgen en 
door de opgedragen oefeningen met inzet en regelmaat uit te voeren. Een 
gezonde levensstijl is daarbij heel belangrijk. De ayurvedische dokter zal de 
zieke meestal proberen inzicht te geven in de mogelijke oorzaak van diens 
lijden. Het daaruit voortvloeiende (herwonnen) zelfinzicht zal hem kunnen 
helpen om meer verantwoordelijkheid voor het eigen leven te nemen op 
de weg naar herstel. Bij de behandeling zijn de leefregels van groot belang, 
deze dienen nauw te worden afgestemd op de specifieke omstandigheden 
van de zieke. De dokter of practitioner zal als regel ook advies geven over 
een goede stoelgang, tandenpoetsen, oor- en neushygiëne en andere heel 
praktische aspecten van het leven. Het allerbelangrijkst lijkt echter wel dat 
de zieke zich in zekere mate onthecht van het materiële door niet overmatig 
met werk en prestaties of ego bezig te zijn.
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6. ENKELE AANVERWANTE BENADERINGEN

Nog enkele opmerkingen over meditatie en yoga voor zover deze direct 
aansluiten bij de voorgaande tekst over ayurveda. Voor het overige wordt 
verwezen naar hoofdstuk 11.

MEDITATIE
Meditatie is zowel een regulier onderdeel van de ayurvedische geneeskunde, 
alsook een min of meer zelfstandige therapeutische richting. Ayurveda, me-
ditatie en yoga zijn nauw met elkaar verbonden, zeker in het oude India, en 
tegenwoordig ook in de moderne Nederlandse opleidingen voor ayurvedisch 
therapeut. Bij meditatie als onderdeel van de ayurvedische geneeskunde ligt 
de nadruk meer op preventie en welzijnsbevordering dan op de genezing 
van ziekte. Er zijn echter ook beoefenaren die zich op dit diepere niveau 
van het menselijk functioneren richten. Anderzijds zien we meditatie als 
ondersteunende behandeling ook terugkomen in bijvoorbeeld de traditio-
nele ayurvedische omschrijvingen als een ‘geheel van mentale methoden en 
oefeningen die erop gericht zijn bij de mens een opperste staat van gezond-
heid, welbevinden, evenwicht, harmonie en verlichting teweeg te brengen’. 
Het gaat hier overigens om nauwelijks benoembare processen die ook voor 
ieder individu weer anders zijn.

De oude Vedische geschriften kennen wel twintig benaderingswijzen of 
kanalen via welke we tot actie kunnen overgaan. We noemen daarvan op 
deze plaats slechts het bewustzijn, de oerklank, het intellect, het gevoelsle-
ven, de taal, de zintuigen, kruidenpreparaten, de ademhaling en de polsdi-
agnose. Dit zijn allemaal middelen of kanalen om het bewustzijn ertoe aan 
te zetten hogere niveaus van het ‘zijn’ te ervaren en om het denkvermogen 
van de geest te vergroten.

Al vroeg in de geschiedenis werd in veel delen van Azië de meditatie be-
oefend. Sommigen menen dat er sprake kan zijn geweest van een verwant-
schap met het verschijnsel van de trance van het aloude sjamanisme. Later 
kwamen de mantra’s in gebruik als een specifieke term of uitdrukking die 
in gedachten wordt genomen en herhaald om het eigenlijke meditatieproces 
op gang te brengen. Mantra’s zijn een ondersteuning om gezond te blijven 
en kunnen helpen de beoefenaar te bevrijden van negatieve gevoelens. Een 
mantra opzeggen is ontspannend, dit kan echter ook stil vanbinnen worden 
gedaan. De meest bekende en toegepaste mantra is de klank OM, die als 
moeder der mantra’s wordt gezien; zij staat voor de beleving van het onein-
dige kosmische bewustzijn. Ook eenvoudige mantra’s zoals Vrede, Amen, 
Liefde kunnen worden gebruikt.
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De mens van nu heeft eigenlijk afgeleerd om de werkelijkheid der dingen 
waar te nemen; hij is meer bezig met zijn directe bestaan, met het verwer-
ven van aanzien en bezit, dan met de erkenning van zijn diepere en meer 
bewuste zelf. De ayurveda bevat echter een uiterst praktisch handboek 
voor het leven. Zij is onverbrekelijk verbonden met het gebied van zuiver 
weten (de Veda’s) en leert ons beter te luisteren naar onze natuurlijke be-
hoeften. Het lijkt zeker niet verkeerd dat ook de westerse mens hiermee 
kennis maakt. Veel ellende in onze huidige wereld zou daaruit voortko-
men dat de mens de wil en het vermogen heeft afgeleerd om het contact 
met de kosmische energie aan te gaan. Gesteld wordt bijvoorbeeld dat het 
verstand (in plaats van gevoel of intuïtie) de wereld om ons heen dusdanig 
heeft vervormd dat het een ziekmakende invloed uitoefent op lichaam en 
ziel. De redding van deze samenleving zou moeten worden gezocht in het 
zich opnieuw ordenen binnen het kader van een alomvattend (boven)na-
tuurlijk geheel. 

Het gaat bij meditatie dan concreet om beter in contact te komen met 
je innerlijk, met je eigen oorsprong, als basis voor zuivere gedachten en 
impulsen. Door middel van meditatie kun je je intuïtie verder ontwikkelen 
en leren om ‘los te laten’, dan zul je ook minder last hebben van je ego en 
je eigenbelang. 

Volgens de arts Gerritsma zou bij risicofactoren voor hart- en vaatziek-
ten een duidelijk effect zijn gebleken van meditatie. De bewustzijnsover-
stijgende (transcendente) ervaringen zouden psychologische gezondheid 
en zelfverwerkelijking bevorderen. Andere bevindingen zijn: daling van de 
cortisolspiegel (bijnierschorshormoon), verhoogde eeg-coherentie (hersen-
patronen), veranderingen in de hartslag, de ademhaling en het elektrisch 
geleidingsvermogen van de huid. Voor de behandeling van hoge bloeddruk 
zou meditatie voorts een veilige, werkzame methode zijn.

Bij meditatie zou je in principe in contact komen met de kosmische 
energie, universele intelligentie of kracht, de kern van al het Zijnde die de 
levensenergie in zich bergt, of goddelijke natuurkrachten. Voor de ayurve-
da komt hier nog de aanname bij van de vijf elementen (ether, lucht, vuur, 
water en aarde), waaruit alles verklaard kan worden. Er bestaat wereldwijd 
duidelijk behoefte aan een verklaring voor de oorsprong van de aarde en 
de mens, aan het kennen van een (goddelijke) kracht die het leven bestiert 
en die eenheid en orde schept in al het bestaande. Met de bedoelde kosmi-
sche energie kunnen wij in contact komen, zo wordt gesteld, mits we ons 
daarvoor openstellen, bijvoorbeeld via de chakra’s (energiepoorten), hogere 
vormen van bewustwording of vormen van meditatie (met inbegrip van 
bidden) en yoga. Hierbij kan worden aangetekend dat het hier gaat om een 
‘geloofssysteem’ waardoor de mensheid meer zin en betekenis kan toeken-
nen aan het leven, aan al het zijnde. De zeer uiteenlopende culturen die er 
op onze wereld bestaan, geven wel aan dat tot nu toe geen enkele cultuur 
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een waarheid of visie heeft gevonden. Het blijft vooralsnog een eeuwige 
zoektocht naar waarheid en geluk ...

Bij meditatie en ook bij yoga is er voortdurend sprake van het kunnen 
bereiken van een opperste staat van bewustwording (transformatie of trans-
cendentie) indien je de opeenvolgende bewustzijnsstadia succesvol door-
loopt. Je kunt je geest verheffen naar een spiritueel gebied dat de bron is van 
de ervaringen. In het geval van transcendentie gaat een mens of organisatie 
over naar de fase die voorafgaat aan perfectie. (Perfectie zelf is alleen weg-
gelegd voor het hogere.) Het is in elk geval een overgang van hogere orde. 

YOGA
Deze methode, of beter gezegd: dit geheel van methoden en filosofieën, is 
enerzijds nauw verwant aan de ayurveda, en heeft anderzijds een geheel 
eigen domein ontwikkeld. De term ‘yoga’ komt oorspronkelijk uit het Sans-
kriet en betekent ‘vereniging, verbinding, eenheid’. Bijna steeds gaat het om 
combinaties van lichaamsoefeningen, lichaamshoudingen en meditatie voor 
zelfonderzoek en zelfbewustzijn. 

Er bestaat een nauwe relatie tussen filosofie, (transcendente) meditatie 
en yoga. 

Wat is het doel van yoga? Eigenlijk is yoga in de eerste plaats een middel 
om een staat van volledige harmonie te bereiken tussen de lichamelijke en 
geestelijke aspecten of kwaliteiten van de mens, opdat je de volheid van 
het leven kunt ervaren. Daartoe moet de mens optimaal gebruik leren ma-
ken van de eigen levenskracht, houding en  ademhaling opdat het lichaam 
(weer) soepel wordt. Zo wordt het bewustzijn gelijkmatig gericht naar alle 
delen van het lichaam. Over het algemeen gaat het om drie aspecten: hou-
ding, ademhaling en meditatie. In het begin ligt de nadruk doorgaans op het 
leren beheersen van geest en lichaam met behulp van oefeningen, die ook 
thuis kunnen worden gedaan. 

Acht stappen
Er zijn verschillende vormen van yoga, maar algemeen geldt dat acht stap-
pen de mens scheiden van het zogeheten ‘bovenbewustzijn’, het kunnen 
doordringen tot het diepste wezen van de mens.
– Yama: regels voor sociaal gedrag; onthouding en beheersing staan cen-

traal.
– Niyama: een aantal deugden als reinheid, blijmoedigheid etc.
– Asana’s: lichaamshoudingen die ertoe bijdragen de geest te kalmeren en 

het lichaam te versterken.
– Pranayama: oefeningen om de ademhaling te reguleren. De adem vormt 

de verbinding tussen de mentale en fysieke processen.
– Pratyahara: beheersing van het zintuiglijke, de kunst zich los te maken 
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van de eigen waarneming. Leerproces om commentaarloos aandacht te 
hebben voor wat er zich in jezelf afspeelt.

– Dharana: concentratie van het denken.
– Dhyana: deze stap op de koninklijke weg betekent meditatie. De mens 

verdiept zich in een innerlijk onderwerp dat hij geheel in zich opneemt, 
er is sprake van een totale overgave aan het meditatie-object.

– Samadhi: de contemplatie en inleiding tot verlichting: de geest is gezui-
verd van verstrooiing en illusies en een diepe kennis van het zelf ont-
staat.
De laatste drie fasen worden raja-yoga genoemd en leiden in principe tot 

het hoogste doel van volkomen zelfkennis. De ritmische, reinigende adem-
haling is een voorbeeld van een oefening die bedoeld is om geestelijke rust 
te bevorderen. De oefeningen moeten heel langzaam en gelijkmatig worden 
gedaan, tijdens de oefeningen moet de beoefenaar zich voortdurend bewust 
zijn van zijn of haar ademhaling, hij moet zich oefenen in het concentreren. 
Als eenmaal de eigen lichamelijke processen geheel onder controle zijn, 
dan is het mogelijk de aandacht volledig te richten op het bereiken van de 
hogere bewustzijnsniveaus (de zesde tot en met achtste stap). 

Volgens Boeddha moeten we aanvaarden dat het leven ellende kent, dat 
deze ellende een oorzaak heeft, dat er meestal een manier is om de oorzaak 
te verwijderen, en tot slot dat er een toestand is die vrij is van alle ellende. 
De mens moet dan ook proberen meer getuige of deelnemer te worden dan 
slachtoffer. Dit betekent: afstand nemen zonder je betrokkenheid met de 
werkelijkheid te verliezen. Daarmee zegt Boeddha niet dat je het leven maar 
lijdzaam moet ondergaan, maar dat je eerst moet aanvaarden alvorens er-
mee te kunnen afrekenen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het via yogatechnieken leren zien van de 
fundamentele wetten van de natuur en om deze te leren begrijpen. Naar-
mate de mens de methoden van zelfanalyse, onderzoek, zelfbeheersing en 
zelfbewustzijn vervolmaakt, wordt hij onafhankelijker en bekwamer in het 
omgaan met de dagelijkse problemen van het leven. Starre regels en on-
vervulbare verwachtingen zijn hier uit den boze, we moeten wel flexibel 
blijven.

Werking
Over het algemeen heeft yoga vooral een preventieve werking voor de ge-
zondheid van de beoefenaar. Onder deskundige begeleiding worden soms 
ook concrete klachten bestreden. De belangrijkste verklaring lijkt in die ge-
vallen te zijn dat de yogaoefeningen het zelfvertrouwen versterken en span-
ning wegnemen. Zo’n programma moet wel alomvattend zijn, gericht op 
het vergroten van je mogelijkheden om als persoon te groeien, je bewustzijn 
te verruimen en je de kracht te geven om een eventuele terugval in oude 
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gewoonten te voorkomen. Positieve energie geeft leven; uit harmonie komt 
vanzelf een goede gezondheid voort. Een verstandige voedings- en leefwijze 
volgen spreekt hierbij welhaast vanzelf; aan de basis van een holistische ge-
zondheid ligt het begrip dat je hebt van de belangrijkste doelen in het leven, 
en van de manier waarop deze bereikt zouden kunnen worden. Angst is hier 
onze grootste vijand; het gaat om een positieve praktische levensfilosofie. 
In vrijwel alle gevallen leidt de serieuze yogabeoefening tot een afgenomen 
spanning in zowel lichaam als geest, gemeten aan de huidweerstand of de 
bloeddruk. Onderzoekers vonden ook een duidelijke overeenstemming tus-
sen bewustzijnstoestanden en hersengolffrequenties. De yogahoudingen en 
de beheersing van de ademhaling maken de energie van de chakra’s bruik-
baar voor de mens. Dit maakt het mogelijk het evenwicht in de mens te her-
stellen. Een en ander op voorwaarde dat je ademhalingssysteem optimaal 
functioneert. Daarop zijn veel yogaoefeningen dan ook gericht. 

BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN 

In Nederland is de Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurvedische 
Geneeskunde (anvag) sinds enkele jaren de beroepsvereniging voor 
ayurvedische artsen en therapeuten oftewel practitioners. Mail: info@
anvag.nl. Website: www.anvag.nl.

De ANVAG telt ongeveer zeventig praktiserende leden. Daarbuiten zouden 
nog omstreeks tachtig niet-georganiseerde therapeuten werkzaam zijn. 

Informatie over een opleiding voor ayurvedisch practitioner is te vinden op 
www.eisra.nl. EISRA staat voor European Institute for Scientific Re-
search on Ayurveda. 

Het ministerie van ayush geeft toegang tot een digitale database met publi-
caties en wetenschappelijk onderzoek over ayurveda. Via www.ayush-
portal.nic.in/default.aspx

De Digital Helpline for Ayurveda Research Articles (dhara) database biedt 
tevens toegang tot wetenschappelijke publicaties in de ayurveda. Via 
www.dharaonline.org
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Bij de antroposofische geneeskunde staat de totaliteit van de mens cen-
traal. Volgens de antroposofie bestaat de mens niet alleen uit een li-

chaam, maar ook uit een ziel en geest, oftewel het Ik. Daarbij wordt ook 
een verbinding gelegd tussen de menselijke ontwikkeling en kosmische pro-
cessen. Binnen dit nieuwe denken werden allerlei toepassingen ontwikkeld, 
zoals in de architectuur, de biodynamische landbouw en voeding, de (heil)- 
pedagogiek, en dus ook in de gezondheidszorg.

De antroposofische geneeskunde verbreedt dit denken tot een totaalvisie 
op ziekte, gezondheid en zorg. Ziekte ontstaat uit een verstoring van inner-
lijke krachten of evenwichten. Het herstel en behoud van gezondheid staan 
centraal; de antroposofische geneeskunde wil de mens, het Ik, vrijmaken 
van alle belemmeringen die zijn optimale welbevinden of geestelijke ont-
wikkeling in de weg staan.

Antroposofische geneeskunde wordt opgevat als bewustzijn van het ei-
gen mens-zijn, vooral wat het geestelijke aspect ervan betreft. Zij wordt 
vanaf ongeveer 1923 toegepast en is sindsdien over de gehele wereld ver-
spreid als een bijzondere vorm van ‘integrale geneeskunde’. 

Alleen artsen zijn bevoegd om deze geneeskunde uit te oefenen. Zij is in 
Duitsland (en in veel andere landen maar niet in Nederland) erkend als een 
zelfstandig therapeutisch systeem.

Van belang is, zoals hierboven al aangeduid, dat de antroposofie veel 
verder reikt dan alleen de geneeskunde. Het is een brede maatschappelijke 
beweging met een eigen maatschappijvisie, die de biodynamische landbouw 
en voeding voortbracht, een eigen architectuur en eigen pedagogische rich-
tingen kent, en kinderverblijven en eigen scholen stichtte (de Vrije scholen). 
Ook de zogenoemde ‘zorgboerderijen’ voor bijvoorbeeld verstandelijk ge-
handicapten of drugsverslaafden zijn een product van het antroposofische 
denken en handelen. Vertegenwoordigers ervan zijn overal in het publieke 
leven aanwezig.

ANTROPO
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geneeskunde
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1. HERKOMST EN FILOSOFIE

Rudolf Steiner geldt als de onbetwiste grondlegger van de antroposofie; hij 
ontwikkelde zijn ideeën vanaf 1885 tot in het begin van de twintigste eeuw. 
Aanvankelijk vond hij aansluiting bij de theosofische beweging, die sterk be-
invloed was door Indiase filosofieën (zie hoofdstuk 8). In de theosofie wordt 
het oosterse traditionele begrip prana (levensenergie) als voornaamste bron 
van een goede gezondheid gezien. Daarbij is het belangrijkste doel van de 
geneeskunde lichaam en geest te bevrijden van iedere hindernis die deze vi-
tale kracht zou kunnen remmen. Invloed op Steiners denken hadden ook de 
christelijke traditie en de grote Duitse filosoof Goethe. Steiner werkte mee 
aan de oprichting in 1912 van de Anthroposophische Gesellschaft, en later, 
in 1923, van de huidige Allgemein Anthroposophische Gesellschaft. 

Van meet af aan staat in de antroposofische visie de verbinding tussen li-
chaam en geest centraal, evenals het vermogen om ‘bovenzintuiglijke’ waar-
neming te ontwikkelen. Haar beoefenaars hechten veel betekenis aan de 
‘fenomenologische’ methode. Fenomenologie is de leer waarin de methode 
van ‘het schouwende’, de waarneming en het kwalitatieve aspect, gesteld 
wordt tegenover de methode van het experiment, het meten. Bij de feno-
menologische methode ligt het accent niet zozeer op de dingen als zodanig, 
maar meer op context of omgeving, op betekenis en zin van iets.

Met de opkomst van het behaviorisme werd de ziel echter in de jaren 
dertig tot vijftig van de twintigste eeuw afgeschaft. Behaviorisme wil zeggen 
dat de onderzoeker uitsluitend let op het gedrág van de mens, zonder te vra-

Rudolf Steiner
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gen naar wat zich binnenin de mens aan processen afspeelt. Dit gedrag zou 
er min of meer automatisch zijn op grond van externe prikkels; de innerlijke 
roerselen worden niet van belang geacht voor een strikt wetenschappelijke 
verklaring.

Overigens ontstond er wel een geheel nieuw onderzoeksgebied, dat van 
de psycho-neuro-immunologie. Ook hebben de cognitieve psychologie en 
de psychiatrie herontdekt dat het innerlijk leven van mensen hun uiterlijke 
zijn in hoge mate kan bepalen. 

De antroposofie tracht in dit verband drie tradities met elkaar te ver-
binden:
– de empirische traditie van de moderne wetenschap;
– de cognitieve functie van de filosofie en geesteswetenschappen, en
– de spirituele traditie van het christendom.

De antroposofie hecht in dit kader veel waarde aan het waarnemingsver-
mogen. Zij wil artsen en therapeuten leren een scherp oog te ontwikkelen 
voor zaken buiten het direct zichtbare, en verder te kijken dan hun neus 
lang is. Iets is niet altijd wat het lijkt, achter wat je ziet kunnen andere zaken 
schuilgaan; daarop moet de antroposofische hulpverlener steeds alert zijn. 

Alle waarnemingen moeten volgens Steiner wel steeds wetenschappelijk 
controleerbaar zijn. In de geneeskunde betekent dit dat het niet voldoende 
is te letten op de interacties tussen cellen, zenuwen of andere deeltjes, de 
aandacht moet tevens zijn gericht op de krachten daarachter.

De natuurwetenschap koos in haar eerste ontwikkeling voor kwantiteit, 
niet voor kwaliteit. Zij richtte zich op getal, maat en gewicht. Dat is een 
duidelijke keuze. Elke keuze is echter als een schijnwerper die men op de 
wereld richt. Wat binnen het licht van de schijnwerper valt, wordt scherp en 
steeds scherper gezien. Wat daarbuiten valt, blijft in het duister verborgen 
en wordt dus als occult, mystiek, bijgeloof of gewoon onzin beschouwd.

De antroposoof kijkt anders tegen de wereld aan dan de natuurweten-
schappelijk ‘modern’ denkende mens. Hij ziet daardoor, scherp gesteld, een 
ándere wereld, met daarin een eigen plaats voor andere denk- en handel-
wijzen. Dat gaat niet zover dat de antroposofie zich daarmee buiten de 
hoofdstroom van de Europese traditie plaatst. Er zijn weliswaar oosterse 
invloeden te herkennen, maar de antroposofie blijft Europees en in onze 
eigen cultuur geworteld. 

UITGANGSPUNT
Een belangrijk uitgangspunt van de antroposofie is dat mens en kosmos 
in een voortdurende wisselwerking met elkaar zijn. Antroposofen spreken 
daarbij van het ‘zevenledige’ en ‘twaalfledige systeem’. De zeven planeten, 
respectievelijk de twaalf tekens van de dierenriem, zijn in de antroposofie 
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een soort neerslag van de zeven grote kosmische processen. Deze hebben 
in het verleden zeven grote processen en organen in de mens geschapen 
en werken nu nog steeds door in ieder individu. Antroposofen verwerpen 
het idee van een scheiding tussen lichaam en geest; zij zijn niet te scheiden, 
hooguit te ónderscheiden. 

De antroposofie gaat uit van dynamische processen. Alles is voortdu-
rend in beweging, alle levensprocessen (van de plant, het dier en de mens) 
zijn in ontwikkeling. Het gaat erom het karakteristieke in deze bewegingen 
te kunnen herkennen. Ook het subjectieve wordt toegankelijk geacht voor 
wetenschappelijk onderzoek. De antroposofie vindt zichzelf om deze reden 
meer ‘realistisch’ dan het grootste deel van de huidige (overwegend univer-
sitaire) wetenschappen. Kenmerkend voor de antroposofie is ook dat zij 
niet (uitsluitend) denkt in termen van rechtlijnige (lineaire) ontwikkelingen. 
De ‘output’ van de ene fase van een proces vormt de ‘input’ voor de vol-
gende fase, met kromlijnige ontwikkelingen als gevolg. Tot slot erkent de 
antroposofie ook de mogelijkheid van reïncarnatie, van wedergeboorte. Het 
betekent dat de mens in beginsel een wezen zou zijn dat zich door verschil-
lende aardelevens (incarnaties) ontwikkelt. Het Ik ontwikkelt zich verder na 
de dood en kan wedergeboren worden als een andere persoon.

DE ‘VIERGELEDING’
De antroposofie beschouwt de mens als een complex systeem, bestaande 
uit vier onderscheiden niveaus. Deze lopen parallel aan de vier elementen 
in de natuur (vuur, lucht, water en aarde). Het laagste niveau is dat van de 
levenloze materie, het zogenoemde mineralenrijk. Daarboven bevindt zich 
het niveau van de plant. Dit onderscheidt zich van het mineralenrijk door 
toevoeging van de functie ‘leven’, dus van groei en stofwisseling. Daarbo-
ven, op het derde niveau, bevindt zich het niveau van het dier, waar ook 
sprake is van gedrag, ziel of bewustzijn. Het vierde en hoogste niveau is 
dat van de mens, met als toegevoegde functie ‘zelfbewustzijn’, dat wil zeg-
gen: door de menselijke wil gestuurd gedrag. Dit is het niveau van het Ik 
en het enige niveau waarop een organisme (de mens) kritisch naar zichzelf 
kan kijken. We moeten de vier niveaus overigens niet zien als structuren 
of lichamen, maar als functie- of werkingsgebieden. Ieder volgend niveau 
voegt een nieuwe functie toe aan het voorafgaande. Deze gedachten worden 
hieronder kort uitgewerkt.

Eerste niveau – levenloze stof (mineralen)
In feite gaat het hier om de mens als een ‘ding’, een object, het minerale, 
een zuiver fysiek gegeven, de wereld van de dode materie. Dit is het niveau 
van meten, wegen en tellen. Hier heerst vooral het toeval, er is geen of 
nauwelijks sprake van enige ordening, anders dan de bekende chemische 
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verbindingen en fysieke wetmatigheden. De begrippen en wetten van de 
scheikunde en natuurkunde zijn hierop van toepassing. Voor de mens ont-
staat dit niveau bij het sterven.

Tweede niveau – basaal niveau van het leven
Andere namen voor dit niveau zijn: biologisch, fysiologisch of plantniveau, 
levenslichaam of etherlichaam. We zien hier voor het eerst moleculaire pro-
cessen, samenhang en doelgerichtheid, als zijnde essentieel voor het leven. 
Bij het levend lichaam is handhaving van het basale evenwicht van het to-
tale systeem (‘homeostase’) van groot belang, dus ook handhaving van de 
vorm, van ordening en van het bouwplan. Het leven zorgt voor groei, stof-
wisseling, deling en taakverdeling van de cellen. Er zijn op dit (plant)niveau 
ook al mechanismen werkzaam voor zelfherstel of soms zelfreparatie. Zeer 
belangrijk is op dit niveau de rol van informatie. Dit duidt op de aanwezig-
heid van een zogenoemd biofotonenveld (Van Wijk 2014). Biofotonen zijn 
heel kortdurende lichtflitsjes die op celniveau boodschappen overbrengen 
en aldus bijdragen tot evenwicht, samenhang, groei en zelfherstel.

Derde niveau – het bewustzijn
Dit derde niveau wordt ook wel aangeduid als astraallichaam, psycholo-
gisch lichaam, gedragsniveau of bewustzijnslichaam. Het meest simpel is 
het om hier te denken aan de aanwezigheid van een ziel of bewustzijn (den-
ken, voelen en willen) als toevoeging aan het levensniveau van de plant. 
Soesman omschrijft de ziel als dat deel van je wezen dat ervoor zorgt dat 
de wereld jouw aangelegenheid wordt. Dat gebeurt wanneer iets daarin je 
raakt. Je kunt in de ziel geraakt worden, en wat daarin dan gaat bewegen 
noemen we gevoelens, of liever emoties. Dit niveau heeft echter zijn beper-
kingen: soms zal er sprake zijn van instinctieve, min of meer automatische 
reacties op prikkels. Dit geldt met name voor lagere diersoorten.

Het is belangrijk om te zien dat er op het dier- of bewustzijnsniveau 
voortdurend sprake is van opbouwende en afbrekende krachten. Een plant 
groeit door steeds cellen toe te voegen aan zijn groeipunten. Een dier groeit 
daarentegen door opbouw te combineren met afbraak dankzij de inge-
bouwde neiging tot enerzijds geprogrammeerde celdood, en anderzijds de 
aanmaak van nieuwe cellen. Er is een centrum oftewel brein aanwezig dat 
het denken, voelen en willen in beginsel mogelijk maakt. Jaap van de Weg, 
antroposofisch arts, stelt voor in dit verband te spreken van levenskracht-
veld of rationeel-emotioneel veld. 

Met ‘ziel’ wordt hier de binnenwereld van een organisme bedoeld waar 
vaak tegengestelde dingen gebeuren. Voorwaarde daarvoor is dat het or-
ganisme kan beschikken over een informatieveld (biofotonenveld, of kort-
weg: bioveld), dat de overdracht van informatie mogelijk maakt. Ook is het 
noodzakelijk dat dit organisme energie kan opwekken, of vrijmaken, om de 
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informatieoverdracht daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Zonder dit soort 
processen is geen bewustzijn mogelijk, laat staan creatieve kracht. Arie Bos, 
antroposofisch arts, wijst erop dat het bewustzijn veel energie verbruikt; de 
hersenen vormen 2% van het lichaamsgewicht maar verbruiken 15-20% 
van de totale energie van het lichaam.

Vierde niveau – het zelfbewustzijn
Het gaat hier om het Ik. Wat of wie is het die Ik zegt? Het gaat om geeste-
lijke krachten, men spreekt ook wel van ‘wezenskern’. We hebben het over 
het hoogste niveau in de mens, de voorgaande niveaus vormen het omhulsel 
daarvan. Het Ik is verbonden met het element vuur. De mens kan zich hier 
in principe vrijmaken van zijn driften en instincten. Anders geformuleerd: 
het gaat erom dat de mens de beperkingen die voortvloeien uit de andere 
drie niveaus overstijgt en benut. Dit betekent vrijheid ten opzichte van je-
zelf, je lichaam en je psyche.

Het Ik is ook het niveau van de symboliek, van de taal, van vergaande 
verfijningen van het informatieve gebeuren op het dierniveau. Het Ik be-
paalt de samenhang met en tussen de andere niveaus, het geeft er richting 
en zin aan. Bos legt in dit verband uit dat wij niet ons brein zijn, het is niet 
het brein dat gedachten en zelfbewustzijn ontwikkelt. Wij gebruiken ons 
brein om ermee te kunnen denken en ervaren, maar wij zijn dat brein niet.

Het Ik geeft ons ook de kans om automatismen te ontwikkelen wat 
betreft reacties op prikkels, en anderzijds om nieuwe vaardigheden bij te 
leren. Door nieuwe ervaringen is de mens in staat nieuwe verbindingen te 
leggen tussen hersencellen en hersengebieden. Vaak zit er enige ruimte tus-
sen het moment van de prikkel en de noodzaak te reageren; dat geeft tijd 
om wat beter na te denken en keuzemogelijkheden te overwegen. Hierbij is 
van belang dat wij met elke gedachte, elke handeling, alles wat we meema-
ken en leren, de verbinding tussen de neuronen in de hersenen veranderen. 
Daardoor worden onze hersenen en ons bewustzijn voortdurend verder 
gevormd. Op deze manier kan de mens leren zijn gedrag aan te passen. 
Gaandeweg ontwikkelt hij hierin ook bepaalde patronen, samengestelde 
handelwijzen. Dit alles behoort tot het vierde, geestelijke of Ik-niveau van 
de mens. Het Ik komt tot uitdrukking in ons zelfbewustzijn, in zelfonder-
zoek, zelfontwikkeling, zelfopvoeding, zelfontplooiing, zelfbeheersing en 
zelfverwerkelijking. Het Ik verschaft ons de mogelijkheid om in vrijheid 
eigen beslissingen te nemen, om onze eigen stuurman te zijn. Je leert als het 
goed is door eerdere ervaringen om steeds betere oplossingen in je leven te 
vinden of om jezelf tot hogere niveaus te ontwikkelen. Belangrijk zijn daar-
bij intentie en aandacht: zonder aandacht of intentie wordt het Ik zich niet 
gewaar van de dingen of de wereld om hem heen. 
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ANTROPOSOFISCHE EN REGULIERE GENEESKUNDE
De antroposofische geneeskunde stelt ‘slechts’ een verbreding van de re-
guliere geneeskunde te zijn. Deels klopt dat: deze geneeskunde mag alleen 
worden beoefend door artsen die daartoe de reguliere medische opleiding 
hebben gevolgd. In hun praktijk maken zij zo nodig gebruik van diagnosti-
sche en therapeutische methoden die regulier zijn. Doorgaans maken zij als 
huisarts of medisch specialist integraal deel uit van het gangbare zorgsys-
teem en zijn in dat kader gewoon geregistreerd. Sommigen noemen de an-
troposofische geneeskunde dan ook een vorm van integrale (alomvattende) 
geneeskunde avant la lettre, dus ontstaan lang voordat de reguliere genees-
kunde haar integrale variant had uitgevonden. Maar er zijn ook verschillen. 

– De geest/ziel wordt teruggeplaatst in de geneeskunde van alledag; het 
gaat de antroposofie niet louter om de lichamelijkheid van de mens, 
maar om de eenheid van lichaam, ziel en geest, en in het bijzonder om 
de ontwikkeling daarvan. Zij richt zich op de gehele mens.

– De antroposofie kent een ander, voor buitenstaanders weinig toeganke-
lijk taalgebruik, waardoor reguliere collega’s haar ideeën over mens en 
ziekte soms moeilijk kunnen begrijpen. Want wat is bijvoorbeeld een 
‘astraallichaam’? Hoe moeten we de strijd zien tussen boven- en onder-
pool in geval van ziekte?

– De positie van de patiënt is anders. In de antroposofische geneeskunde 
is deze gelijkwaardig, een volwaardige deelnemer in het behandelpro-
ces. Ook het behandeldoel is anders; in beginsel wil een antroposofisch 
arts niet alleen je ziekte genezen, maar je uiteindelijk vrijmaken van alle 
obstakels die je ontwikkeling in de weg staan. In feite is dit meer een 
leerproces dan een behandelproces.

– De antroposofische arts kiest uit een breed scala aan behandelmethoden, 
zowel reguliere als specifiek antroposofische, zolang ze het ontwikke-
lingsdoel kunnen dienen. Hun veiligheid en werkzaamheid aantonen 
geschiedt hier vaak langs andere dan de gebruikelijke wegen in de re-
guliere geneeskunde (mede op grond van ethische en methodologische 
overwegingen).

Kort samengevat is de antroposofische geneeskunde dus anders dan de re-
guliere geneeskunde en toch ook een beetje daaraan gelijk. Van belang is 
verder de erkenning dat ook wij mensen deel uitmaken van de evolutie. 
Gaandeweg wordt daarbij een tendens tot individualisering merkbaar: er 
ontstaan meer onderlinge verschillen tussen volken, maar ook binnen de 
volken, tot we uiteindelijk moeten vaststellen dat geen twee mensen op deze 
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wereld hetzelfde zijn. Desondanks is de biochemie van de cel verrassend 
eenvormig, zowel qua chemische samenstelling en structuur van de celmole-
culen, als wat betreft de omzettingsprocessen van energie en informatie die 
daarbinnen plaatsvinden. Ongelooflijk maar waar is daarbij dat de levende 
cel in staat blijkt duizenden verschillende reacties gelijktijdig, of in elk geval 
razendsnel na elkaar, uit te voeren. Dit valt alleen goed te begrijpen als we 
het gehele menselijk functioneren in aanmerking nemen. We spreken dan 
van ‘holisme’. De antroposofische kijk op de wereld en op de mens is een 
goed voorbeeld van zo’n holistische benadering. 

De mens past zich echter niet alleen aan de omgeving aan, maar veran-
dert die omgeving ook opdat hij daaruit meer voordeel en zekerheid kan 
halen. Belangrijk zijn daarbij het ontwikkelen van taal en (dus) de oriëntatie 
op de wereld. Ook ontstaat (Bos 2014) gaandeweg tijd-ruimte, tussen het 
moment van waarneming (via de zintuigen), en de daaropvolgende bewe-
ging, voor het menselijk bewustzijn. In plaats van automatisch te reageren 
op prikkels die van buiten komen, kan de mens nu een min of meer afgewo-
gen keuze uit bestaande en nieuwe mogelijkheden maken.

2. WERKWIJZE EN DIAGNOSTIEK

Het Ik is van centrale betekenis voor de antroposofische arts en therapeut; 
dit is het geestelijke aspect van de antroposofie. Daarbij gaat het vooral om 
de levensweg die het Ik volgt. Natuurlijk wordt die levensweg onderweg 
door allerlei factoren beïnvloed, zoals omgevingsbeperkingen of door erfe-
lijkheid en opvoeding, door je constitutie, door temperament en karakter. 
De mens gaat aldus op weg met een ‘opdracht’, en met de mogelijkheden en 
beperkingen die over de grenzen van geboorte en dood heen reiken, zo stelt 
huisarts en antroposofisch arts Peter Staal (Staal 2015).

De huidige paragraaf gaat over deze reis van het Ik, hoe het in het bij-
zonder gesteld is met de driegeleding van het Ik, en dus met gezondheid en 
ziekte van de mens, en over de vraag hoe de arts daarin inzicht tracht te 
krijgen bij een eventuele hulpvraag.

DE DRIEGELEDING
Bij het concept van de driegeleding wordt onderscheid gemaakt tussen een 
bovenpool, een onderpool en een ritmisch tussengebied dat beide polen aan 
elkaar verbindt. Het zenuw-zintuigsysteem (bovenpool) en het stofwisse-
lings-ledematensysteem (onderpool) zijn elkaars tegenpolen. Het ritmische 
tussengebied heeft kenmerken van beide polen en vervult vooral een verbin-
dende functie.
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Deze drie gebieden of systemen staan voor bepaalde functies van de mens: 
het denken (zenuw-zintuigsysteem), het willen (handelen en bewegen; het 
stofwisselings-ledematensysteem) en het voelen (borst/hart/ademhaling). 
Deze worden in de volgende paragrafen nader uitgewerkt. Het gaat dan 
vooral om de processen die ten grondslag liggen aan deze gebieden. De drie 
systemen zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden. In elk gebied is dan 
ook de dynamiek van de overige twee systemen te herkennen.

Door de bril van de driegeleding kan de antroposofische arts met ande-
re ogen naar de verschijnselen kijken. De aard en het ontstaan van ziekte 
worden zo voor de antroposofische arts anders begrijpelijk, bijvoorbeeld 
als abnormale verhoudingen tussen boven- en onderpool of een falen van 
het ritmische systeem. De drie geledingen zouden ook terug te vinden zijn in 
regulier-medische leerboeken, bijvoorbeeld in de drievoudige gelaagdheid 
van het embryo (ectoderm, mesoderm en entoderm), waaruit naderhand 
specifieke organen ontstaan. De drie hoofdfuncties denken, willen en voelen 
zijn gekoppeld aan het verleden, het heden en de toekomst.

De bovenpool
Kenmerkend voor de bovenpool zijn de hersenen, het bewustzijn, het ze-
nuwstelsel, het denken en voorstellingsvermogen, de zintuigen, en de be-
wustwording van het handelen, dat vooral zetelt in het hoofd. Dit (denk)
niveau staat natuurlijk, als zenuw- en zintuigstelsel, in nauwe verbinding 
met overige lichaamsdelen en hun functies. Op het denkniveau bestaat een 
tendens tot beeldvorming, met het gevaar van verstarring. De kenmerken 
van het zenuw-zintuigsysteem zien we terug in alle orgaangebieden, maar 
het hoofd is hiervoor toch de eigenlijke plek waar met name de bewuste 
invloed van de ziel en de geest te zien is. In de zenuw-zintuigpool van de 
mens overheerst volgens antroposofisch arts Guus van der Bie ‘een tendens 
tot bewegingsarmoede’, een aan het leven vijandige activiteit, waarvan de 
persoon altijd weer moet herstellen (Van der Bie 2009). Dit proces voltrekt 
zich bij voorkeur onder koele omstandigheden.

De onderpool
Het tegengestelde hiervan is een proces dat neigt tot beeldoplossing, verte-
ring van voedsel en in beweging zettende (mobiliserende) activiteit. Belang-
rijk is hier de gerichtheid op eenheid. Het sterkst is dit proces te herkennen 
in de menselijke stofwisseling. Hier vinden voortdurend celgroei, celaf-
braak en herstelprocessen plaats. Darmslijmvliezen, lever, geslachtsklieren 
en beenmerg zijn hier concentratiepunten. Het bestaan van het gehele or-
ganisme is afhankelijk van een op juiste wijze verlopende stofwisseling, in 
nauwe samenhang met de bewegingsfunctie. Deze processen verlangen een 
bepaalde lichaamstemperatuur. Het subsysteem van stofwisseling/ledema-
ten is vooral verbonden met de wils- of doe-functie. In dit opzicht is dit 
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subsysteem vooral opbouwend, gekoppeld aan het spierstelsel aan de voor- 
en achterzijde van het lichaam. Het is het uitstralingspunt van warmte, van 
opbouw, vormverandering en voedende processen ten dienste van het orga-
nisme als geheel.

Het ritmische systeem
De hierboven besproken boven- en onderpool zijn elkaars tegengestelden, 
maar staan voortdurend in interactie met elkaar. Dit onderlinge samenspel 
is alleen mogelijk omdat er een derde (tussen)systeem bestaat dat de twee 
polen aan elkaar verbindt, het ritmische gebied of de ritmische functie. Alle 
ritmische schommelingen in het organisme komen vanuit de borstorganen, 
zo wordt gesteld. Hier ligt het uitstralingspunt van ritme als activiteit. De 
belangrijkste organen zijn hier hart, long en middenrif. Alle leven in de 
mens is van dit ritmische afwisselingsproces doortrokken.

Het is typisch voor een ritme dat elke dreigende eenzijdigheid in de ene 
pool door de andere pool kan worden tenietgedaan, mits de ritmische func-
tie haar werk kan doen. De twee polen en het ritmische tussengebied kun-
nen wel van elkaar worden onderscheiden, maar niet gescheiden: zij verte-
genwoordigen de totale, dynamische eenheid van de mens. Het ritmische 
systeem is vooral verbonden met de zielfunctie ‘voelen’. Het gevoelsleven 
beweegt zich veelal tussen uitersten. Wie de ademhaling bestudeert, weet 
dat een geringe ritmeverschuiving een emotie kan verraden. Het ritmische 
systeem in de mens vormt dus ook de weg waarlangs ons gevoelsleven met 
het lichamelijke is verbonden.

Een en ander lijkt in overeenstemming te zijn met hedendaagse groei-
ende inzichten. Daartoe kan worden verwezen naar een recent artikel van 
Van Wijk sr. en Van Wijk jr. in het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 
(2015). Daarin beschrijven zij het ontstaan van een groeiend wetenschap-
pelijk besef inzake het belang van ritmische processen voor het handhaven 
van fundamentele evenwichten in de cel alsook in weefsels en organen.

GEZONDHEID
In de antroposofische visie is een mens gezond wanneer de zenuw-zintuig-
pool en de stofwisselings-ledematenpool met elkaar in evenwicht zijn. Dit 
samenspel wordt bewaakt door het ritmische systeem; dit normaliseert in 
beginsel de spanning tussen beide andere systemen. Gezondheid is van dit 
evenwicht afhankelijk en is dus dynamisch van aard, in de zin van een con-
tinue schommeling rond het evenwichtspunt. Verstoring van de bestaande 
harmonie betekent ziekte.

De antroposofische arts richt zich in principe op handhaving en her-
stel van dit fundamentele evenwicht. In de grond van de zaak heeft dit te 
maken met het biofotonenverkeer tussen de cellen. Een cel die schade op-
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loopt, zendt versterkt biofotonen uit, terwijl bij bijvoorbeeld meditatie de 
uitstroom van biofotonen vermindert. Zelfregulatie en zelfherstel zijn dus 
belangrijke elementen van de gezondheidshandhaving, oftewel het werke-
lijk vrij zijn van de mens.

ZIEKTE
Omdat volgens de antroposofie gezondheid afhankelijk is van een even-
wichtige verhouding tussen boven- en onderpool, kan ziekte logischerwijs 
het gevolg zijn van een onevenwichtigheid. Ziekte volgt uit:
a.  het te krachtig werkzaam zijn van een van beide polen (denken versus 

willen), of
b.  het tekortschieten van het ritmische systeem om een dreigende even-

wichtsverstoring tegen te gaan (gevoelsfunctie).
Ziekte wordt overigens niet gezien als een absoluut kwaad, maar eer-

der als iets dat moet worden beschouwd binnen het totale ‘biografische’ 
perspectief van het leven van de zieke. Dus: waarheen is de zieke op weg? 
Anders gezegd: de ziekte vervult een rol als onderdeel van het individuele 
ontwikkelingsproces. Zo kan bijvoorbeeld een infectie worden gezien als 
een uiting van een storing in de zogenaamde wezensleden; het roept de 
verstoorde wezensleden als het ware tot de orde. Bij kinderen kan het door-
maken van een ziekte als mazelen, kinkhoest en roodvonk een herschikking 
(bijvoorbeeld immuniteit) op hoger niveau tot stand brengen.

Ook kan ziekte worden gezien als een ‘ontsporing’ van de geestelij-
ke Ik-kern die het lichaam niet goed reguleert. Het gaat dan niet om de 
symptomen van de ziekte, maar om het gehele achterliggende proces. Dit 
is altijd een individuele, op de gehele persoon gerichte benadering, waarbij 
zowel biologische als psychologische en biografische aspecten aan de orde 
(kunnen) zijn. De antroposofische arts zal dan de dieperliggende processen 
opsporen die tot de symptomen hebben geleid. Uiteraard komt hierbij ook 
de relatie van de zieke tot de omgeving aan de orde, zowel in fysieke als 
in sociale zin. En ook is de doelstelling van de behandeling van belang: is 
deze gericht op algeheel herstel, dan wel op ondersteuning bij chronische 
afhankelijkheid, of gaat het misschien om begeleiding bij een naderend le-
venseinde?

Een antroposofische therapie heeft steeds tot doel een veranderingspro-
ces op gang te brengen dat tot een nieuw evenwicht voert. Volgens Van der 
Bie zijn processen daarbij omkeerbaar: een specifiek psychisch proces kan 
een lichamelijk proces veroorzaken en omgekeerd, zoals angst gevolgd door 
hartkloppingen of bewustzijnsverlies door alcoholgebruik.

Zogenoemde ‘koude’ ziekten kunnen het gevolg zijn van de verstarrende 
werking van een sterke overheersing van het zenuw-zintuigsysteem (boven-
pool). Van Dijk noemt hier als voorbeelden sclerosen (verhardingen), ar-
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trosen (aantasting gewrichtsvlakken), reumatische ziekten en steenvorming. 
Ook verlammingen en afname van de vitaliteit vinden hierin hun oorzaak. 
Wanneer echter het stofwisselings-ledematensysteem (onderpool) te sterk 
overheerst, neigt het organisme naar hoge metabole activiteit (warmte-
vorming) en ontstaan ontstekingen en koortsende ziekten, de zogenoemde 
‘warme’ ziekten.

DIAGNOSTIEK
Een diagnose stellen bij de individuele patiënt is in de antroposofische ge-
neeskunde een heel apart gebeuren. De dokter is hier niet slechts geïnteres-
seerd in de concrete klachten en ziekteverschijnselen van de patiënt, zoals 
hoofdpijn, dikke enkels of opvliegingen. Waar hij naar zoekt, is een totaal-
beeld van de individuele klachten en ziekteverschijnselen, de voorgeschie-
denis daarvan, de sociale en fysieke omgeving, persoonlijkheid of karakter, 
enzovoort. Anders gezegd: de antroposofische arts denkt in beelden of ty-
pen. Vanuit deze beeldvorming komt hij tot een voorstel aan de zieke voor 
een therapeutische aanpak.

Uiteraard laat de antroposofische arts zich hierbij leiden door de eerder 
besproken antroposofische ziekteopvatting; hij zal dan in de eerste plaats 
letten op een eventuele wanverhouding tussen bovenpool en onderpool (het 
denken tegenover het willen en kunnen). 

Het is in dit verband interessant te zien hoe de antroposofische arts 
aankijkt tegen bijvoorbeeld huidaandoeningen. Huidziekten zijn niet altijd 
huidziekten, zo stelt Staal enigszins raadselachtig. Hij bedoelt daarmee dat 
de huid wordt gezien als een soort spiegel van innerlijke toestanden. Dit 
heeft te maken met de ontstaanswijze van de huid. Vanaf het prille begin 
van het menselijk bestaan is de huid sterk gebonden aan het zenuw-zintuig-
stelsel (de bovenpool). Stoornissen op het ene gebied zullen zich daardoor 
gemakkelijk kunnen openbaren op het andere gebied. Wie deze relatie ziet, 
zal doorgaans met andere behandelingen reageren op huidaandoeningen 
dan de reguliere dokter.

Voor een concrete diagnose let de antroposofische arts zowel op de li-
chamelijke aspecten als op de gevoelsmatige en zielkundige aspecten, zowel 
in het nu als in het verleden van de zieke. Het gaat erom een goed inzicht te 
krijgen in de werkelijke problemen van de patiënt. Het is gangbaar daarbij 
een kwaliteit van waarnemen te onderscheiden die verder gaat dan het direct 
zichtbare. De arts ontvangt veelal een speciale training om dit soort ‘buiten-
normale’ signalen te kunnen herkennen. Omdat volgens de antroposofische 
geneeskunde de patiënt in zijn ziekte tot uitdrukking kan brengen wat hij in 
zijn zielenleven niet meer kan bewerkstelligen, leert de antroposofische arts 
om heel goed naar de zieke te luisteren en te horen wat deze in zijn of haar 
verhaal tot uitdrukking brengt. Met zijn therapeutische aanpak probeert hij 
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dan aan te sluiten op het levensontwerp – of de stagnatie daarin – van de 
zieke. Het gesprek met de zieke is in deze zin een echte ‘ontmoeting’! 

Wat betreft de concrete diagnostische methoden van de antroposofische 
geneeskunde valt in de eerste plaats het uitgebreide vraaggesprek tussen 
arts en patiënt (anamnese) op teneinde een juist beeld van de zieke en zijn 
probleem te krijgen. Verder dragen het lichamelijk onderzoek en de bevin-
dingen van ingeschakelde (kunstzinnige) therapeuten doorgaans bij aan het 
totaalbeeld van het probleem van de zieke. De mens en de natuur zijn nauw 
verwant, ze hebben zich in de loop van de evolutie naast elkaar ontwikkeld 
en bevatten gelijksoortige processen. De antroposofische arts zal dus ook 
alert zijn op dit soort parallellen.

3. DE ANTROPOSOFISCHE BEHANDELMETHODE

De volgende uitgangspunten van een antroposofische behandeling kunnen 
worden genoemd:
– De patiënt moet zelf en in alle vrijheid kunnen kiezen voor een bepaalde 

behandeling.
– De behandeling moet zijn afgestemd op de individuele persoon en zijn/

haar probleem; zorg op maat dus.
– Er moet sprake zijn van een echte ‘ontmoeting’ tussen arts/therapeut en 

de zieke, op basis van gelijkwaardigheid, gekenmerkt door ruime aan-
dacht en tijd.

– Er wordt een beroep gedaan op het zelfgenezend vermogen van de zieke.
– De behandelaar zoekt naar de werkelijke oorzaak, hij bestrijdt (in de 

regel) geen symptomen.
– De behandeling maakt zo veel mogelijk gebruik van natuurlijke en veilig 

gebleken middelen.

Bron: www.therapeuticumaurum.nl
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– Geestelijke aspecten spelen een doorslaggevende rol bij het ontstaan 
van ziekte en het herstel van gezondheid. Centraal staat hierbij het ‘ra-
tioneel-emotieve veld’, daarbij wordt het gehele complex bedoeld van 
denken, voelen en willen/kunnen, zoals dit bij ziekte en gezondheid mee-
speelt.

– De behandeling bestaat als regel uit een medische behandeling tezamen 
met ondersteunende therapieën als euritmie, zang, schildersessies, enzo-
voort.

TOTAALBEHANDELING
Het gaat in de antroposofische geneeskunde om een totaalpakket van zorg 
dat in wisselende combinaties ter beschikking van de individuele patiënt 
komt en dat tevens gebaseerd is op de samenwerking tussen de arts en the-
rapeuten. Het geheel van medische maatregelen en aanvullende therapieën 
heeft als direct doel de zieke te stimuleren en te begeleiden op weg naar 
genezing. Er kan ook een kunstzinnig therapeut bij worden betrokken, of 
voor kinderen een pedagogisch deskundige.

Genezen wordt gezien als een (complex) proces dat in de grond van de 
zaak te maken heeft met (weer) heel worden, het weer in harmonie komen, 
herstel van basale evenwichten. Het is een leerproces waarbij de zieke ook 
bij zichzelf naar binnen moet (durven) kijken. Om dit tot een goed einde te 
brengen en in zekere zin ‘een nieuwe mens’ te worden, is van beide kanten 
hoop en vertrouwen nodig. Simpelweg is het de bedoeling om het andere Ik 
aan te spreken dat tot dan toe achter de ziekte schuil is gegaan. Dit is ook 
een kwestie van (nieuwe) verbindingen tussen het lichaam, de ziel en het Ik 
aanleggen. In principe doet de zieke dat helemaal zelf; de therapie zal het 
eigen en natuurlijke zelfherstellende vermogen stimuleren. De arts en de 
andere therapeuten gaan hierbij niet krampachtig te werk, zij forceren dit 
leerproces niet, omdat ze beseffen dat de ene patiënt soms wat meer tijd no-
dig heeft dan de andere. De ziekte krijgt een kans, ze wordt niet bestreden. 

In principe gaat het hierbij om een combinatie van antroposofische en 
reguliere therapieën. Genezen is een proces dat de zieke moet doormaken 
of doorleven. Maatregelen die op ziekte zijn gericht en maatregelen die ge-
zondheid bevorderen vallen samen. Arts of therapeut en zieke zijn partners. 
Er is sprake van afstemming op de persoon van de zieke.

Belangrijk is verder dat een antroposofische behandeling een eigen acti-
viteit van de zieke kan vragen, zoals bij euritmie, kunstzinnige en hydrothe-
rapie. Gehoopt wordt dat door deze eigen activiteit de innerlijke organisatie 
wordt hersteld of verbeterd, waardoor de patiënt als mens weer goed kan 
gaan functioneren. Het gaat hierbij zowel om de lichamelijke als om de 
geestelijke of spirituele, emotionele en sociale aspecten. Nooit is binnen het 
geheel van de behandeling een enkele factor aan te wijzen die het resultaat 
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tot stand zou hebben gebracht. Het gaat steeds om de samenhangende to-
taliteit ervan.

ONDERSTEUNENDE THERAPIEËN
Bij de behandeling werkt de antroposofische arts meestal samen met een of 
meerdere vertegenwoordigers van andere therapievormen. Samen beïnvloe-
den zij het behandelresultaat. Het gaat om de volgende behandelvormen:

Euritmie
Euritmie betekent letterlijk ‘het goede ritme’. Steiner noemde dit ‘zichtbare 
spraak’. Euritmie wil een antwoord zijn op de bewegingsverarming in onze 
tijd; zij is een leidraad om terug te keren naar het wezen van de beweging. 
Kern van deze bewegingskunst is de mogelijkheid de elementen van de taal, 
zoals klanken, tonen, ritme, kleuren en motieven, in de beweging van de 
ledematen zichtbaar te maken. De letter A wordt bijvoorbeeld geoefend 
door, rechtopstaand, de armen te spreiden om de wereld in een warm ge-
baar in zich op te nemen. Bij de euritmische oefeningen zijn zowel cog-
nitieve (verstandelijke), emotionele als wilselementen betrokken. De zieke 
voert specifieke bewegingen uit met handen en voeten. Deze therapie zou 
zowel algemene effecten hebben op de ademhaling en de lichaamshouding 
of spierkracht, als ziektespecifieke effecten.

Fysiotherapie 
De therapeutische vormen die de antroposofische fysiotherapeut gebruikt, 
sluiten aan bij de antroposofische visie op gezondheid en ziekte. Processen 
die zich op een bepaald moment als ziekte uiten, kunnen omgevormd wor-
den, zodat er een nieuw (gezond) evenwicht kan ontstaan. Hierbij wordt 
een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en activiteit van de 
betrokkene (zie ook hoofdstuk 12.2).

Fytotherapie of kruidengeneeskunde 
Zie: hoofdstuk 6.

Hydrotherapie
Al het etherische werkt in de eerste plaats op de waterhuishouding in de 
mens en al het waterige op het etherlichaam. Ook het water van de zee, 
een meer en een bron is doordrongen van het etherlichaam van de aarde. 
Hierop berust ook de werking van water als therapievorm. Toepassingen 
zijn: natuurlijk baden en baden met toevoeging van bepaalde stoffen, zoals 
rozemarijnolie of lavendelolie. Ook maakt men bij de antroposofische hy-
drotherapie met de hand ritmische bewegingen in het water. Wanneer deze 
bewegingen de lichaamsvormen volgen, is dit stimulerend voor het etherli-
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chaam. Het lemniscatenbad, waarbij bewegingen in lemniscaatvorm wor-
den gemaakt, werkt harmoniserend en heeft een versterkende invloed van 
het Ik op de wezensdelen. Behalve genoemde baden treft men de volgende 
watertoepassingen aan: kompressen, wikkels, deelbaden, borstelbaden. In 
de therapie is er bovendien aandacht voor de invloed van warmte, lucht en 
licht op de herstellende mens.

Kunstzinnige therapie
De kunstzinnige therapie omvat beeldhouwen, tekenen en schilderen, mu-
ziek- en spraaktherapie. Meestal vinden therapeutische sessies minimaal 
eens per week plaats en duren zij zeker vijftig minuten. De beleving van 
kunst is bij uitstek een belevenis van de ziel. Volgens de antroposofie kent de 
levensloop van de mens zeven ontwikkelingsfasen. De behandelaar is dank-
zij kennis van deze fasen in staat om bijvoorbeeld via kunstzinnige therapie 
de gestoorde biografie weer binnen het bereik van het Ik te brengen.

Psychotherapie en Counseling 
Zie: hoofdstuk 11.

Ritmische massage
Ritmische geleidende bewegingen en complexe bewegingspatronen zouden 
invloed hebben op de huid, onderhuidse weefsels en spieren. Vaak onder-
vindt de patiënt daarvan in elk geval een weldadig effect.

Verpleegkundige zorg
Met elementen uit de verpleegkundige zorg wordt beoogd bekend te raken 
met de hele patiënt en om de zieke te zien in zijn of haar eigen fysieke, psy-
chologische en spirituele zijn. Dit veronderstelt een duidelijke verpleegkun-
dige relatie en samenwerking.

Voedingstherapie
In principe wordt voedsel niet gezien als louter materie, maar als iets waar-
mee de zieke levenskracht tot zich neemt. Dit sluit het eten van vlees min 
of meer uit. De plantaardige producten komen zo mogelijk uit de biolo-
gisch-dynamische landbouw. De verschillende delen van de plant worden 
in relatie gebracht met het drieledig mensbeeld (bijvoorbeeld bloem met 
onderpool). Sommige voedingsstoffen staan volgens de antroposofische ge-
neeskunde meer in verbinding met de kosmische krachten (water, vruchten) 
en andere meer met aardse krachten (graan en groenten).
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KINDERZIEKTEN
Dat een ziekte doormaken een herordening op een hoger niveau betekent, 
geldt speciaal voor de kinderziekten. De ziekte helpt het kind zijn ontwik-
kelingsweg op aarde te vinden. Volgens de antroposofie is het kind een per-
soon die al in vroegere incarnaties op aarde heeft geleefd. Het Ik verbindt 
zich met de lichamelijkheid die door de vader en de moeder bij de bevruch-
ting is geschonken. Het kind erft zo een lichaam met zijn mogelijkheden en 
beperkingen. Vaak blijken de bedoelingen van het Ik in dat geërfde lichaam 
weerstand te ontmoeten, zodat het zich niet zo verwerkelijken kan als het 
zou willen. Kinderziekten zijn dan ook een uiting van de strijd tussen het 
Ik en het geërfde lichaam, om het lichaam als het ware om te vormen, om 
daarin beter te kunnen leven.

ANTROPOSOFISCHE GENEESMIDDELEN
Antroposofische geneesmiddelen zijn afkomstig uit de natuur. Al deze mid-
delen worden op een speciale manier bereid, waarbij het ‘potentiëren’ een 
belangrijke rol speelt. Dit is een manier van bereiden waarmee beoogd 
wordt de natuurlijke krachten van het middel nog eens extra te verster-
ken. Volgens antroposofen wordt door potentiëren het procesaspect of de 
etherkracht van het middel geconcentreerd, terwijl de chemische substantie 
wordt verdund. In de antroposofische geneeskunde gaat men veelal niet 
verder dan D30.

Op advies van Rudolf Steiner is een aantal typische geneesmiddelbe-
reidingen ontwikkeld die in geen enkele andere medische richting gebruikt 
worden. Volgens de inzichten van de antroposofische geneeskunde wordt 
de werkzaamheid van de op deze manier bereide geneesmiddelen versterkt 
en specifiek gericht.

Ritmisch behandelde plantsubstanties
Door toepassing van ritmische processen, in het bijzonder het ritmisch 
blootstellen van de waterige plantensubstantie aan verschillende warmte-
graden en lichtinval, kan het gebruiken van alcohol voor het bereiden en 
bewaren van basisextracten vermeden worden. Dit proces voorkomt de an-
ders onvermijdelijke ‘denaturering’ van de uitgangssubstanties. De prepara-
ten worden met RH-aangeduid.

Gevegetabiliseerde metalen
Deze geneesmiddelen zijn bereid uit de basistincturen van planten die tijdens 
hun groei gedurende drie jaar een cyclische (ritmische) behandeling onder-
gaan van ‘bemesting’ met een verdunde metaalzoutoplossing en composte-
ring. Op deze wijze ontstonden preparaten als: ferrum per urticam, cuprum 
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per melissam, aurum per primulam, stannum per taraxacum, plumbum per 
cichorium, silicium per equisetum.

De middelen kunnen op verschillende wijzen worden toegediend: via de 
mond, onderhuids als injectie, via inhalatie en op de huid als zalf, omslag, 
inwrijving of bad. Overigens laten ze zich goed combineren met reguliere 
geneesmiddelen, maar de antroposofische arts zal doorgaans eerst de eigen 
middelen aanwenden.

In de antroposofie worden drie soorten natuur onderscheiden: planten, die-
ren en mineralen. Dit vinden we terug in de soorten geneesmiddelen.

Plantaardige middelen
Binnen de plantenwereld kan eveneens (volgens Van der Bie) een ‘driege-
leding’ worden gemaakt: de plant heeft naar bouw en functie drie hoofd-
gebieden, waardoor een verwantschap met de mens bestaat. Door de wor-
tel neemt de plant de fysieke wereld waar en neemt daaruit de benodigde 
mineralen op. In de bloesemprocessen vinden we een verwantschap met 
het stofwisselingsstelsel en bij de ademhaling gaat het om de opname van 
koolzuur en de afgifte van zuurstof; dit is het ritmische gebied, verwant 
aan de stengel en het blad. Deze verwantschap ligt veelal ten grondslag aan 
de keuze van de arts voor een bepaald preparaat. Een voorbeeld van een 
plantaardig antroposofisch preparaat is Citrus/Cydonia comp (Gencydo); 
het wordt ingezet bij seizoensgebonden hooikoorts en rhinoconjunctivitis. 
Andere voorbeelden zijn wolfskers (Atropa belladonna) en kamille (Matri-
caria chamomilla). Ook de reguliere geneeskunde maakt nog steeds dank-
baar gebruik van middelen uit de plantenwereld. 

Dierlijke middelen
Voorbeelden zijn hier: honingbij (Apis mellifera) en runderhart (Cor bovis). 
Dierlijke organen worden voornamelijk gebruikt om een geneesmiddel naar 
een bepaald gebied of orgaan te sturen, zoals het kraakbeen, de gal, de lever 
en de hersenen.

Minerale middelen
Voorbeelden van deze groep preparaten zijn: loodbewerkingen en calcium 
carbonicum (oesterschelpen). Koper ondersteunt de Ik-organisatie, zilver 
dringt de bovenste wezensdelen terug uit het stofwisselingsgebied. IJzer is 
de regulator van de relatie fysiek lichaam en etherlichaam enerzijds en as-
traallichaam en Ik-organisatie anderzijds.

Een voorbeeld voor dit type geneesmiddel is Kephalodron. Het wordt 
onder andere gebruikt bij migraine. Het bevat drie mineralen: gekristalli-
seerd kiezelzuur, ijzer en zwavel. Hierbij werkt  kiezelzuur in het bijzonder 
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op het zenuw-zintuigsysteem, zwavel op het stofwisseling-ledematensys-
teem en harmoniseert ijzer het ritmische systeem. De drievoudige mineraal-
compositie harmoniseert dus het totale organisme. Er bestaat echter een 
uitgesproken werking in het hoofd.

Merkwaardig is dat genoemde preparaten volgens de Nederlandse uitleg 
van de Europese richtlijnen niet officieel geregistreerd kunnen worden, on-
danks dat ze al negentig jaar zonder ernstige complicaties en bijwerkingen 
gebruikt worden (Winkler en Zwart; zie hoofdstuk 6). Het Vademecum van 
Antroposofische geneesmiddelen, nu in de 3e editie (Duitsland 2013) be-
staat uit 1543 indicaties voor 559 antroposofische geneesmiddelen op basis 
van de klinische ervaringen van artsen.

ANTROPOSOFISCHE GEZONDHEIDSZORG
De antroposofische zorg is in zekere zin een wereldje op zichzelf: zij biedt 
een scala aan voorzieningen zoals die ook in de reguliere zorg bestaan, maar 
dan wel op antroposofische basis. Uiteraard is de keuze steeds aan de pati-
ent: wanneer wil deze van welk type voorzieningen gebruikmaken? Los van 
de symboliek en het begrippenstelsel van de antroposofie, gaat het uitein-
delijk ook hier om de concrete toepassing van diagnostische hulpmiddelen, 
medische ingrepen, preparaten, geneeskrachtige baden, massages en psychi-
sche ondersteuning. 

Binnen de antroposofische gezondheidszorg zijn uiteenlopende sectoren 
te onderscheiden. Er zijn de huisartsen- of eerstelijnszorg, consultatiebu-
reaus, bedrijfsgeneeskunde en een rijk geschakeerde tweedelijnszorg. Inter-
nationaal gezien is in de laatste twee decennia het aantal algemene antro-
posofische ziekenhuizen aanzienlijk toegenomen. In Nederland bestaan een 
antroposofisch psychiatrisch ziekenhuis met een polikliniek, instituten voor 
verslavingszorg, zorgboerderijen en veel voorzieningen voor mensen met 
een (meervoudige) handicap.

De artsen die vanuit de antroposofie werken hebben eerst altijd een re-
gulier-medische opleiding gevolgd. Daarna volgen zij een specifieke oplei-
ding van drie jaar, waarna ze de eerste twee jaren nog onder leiding van een 
ervaren mentor leren de antroposofische praktijk uit te oefenen. Daarbij 
werken zij volgens schriftelijk vastgelegde richtlijnen voor een goede be-
roepspraktijk. Hun internationale koepel is de Internationale Federatie van 
Antroposofisch Medische Associaties (ivaa).

Verder is ook de praktijkorganisatie bijzonder. In de eerstelijnszorg 
wordt vaak gewerkt vanuit een ‘therapeuticum’. Door arts-onderzoeker 
Erik Baars wordt dit als volgt beschreven: een therapeuticum is een eer-
stelijnsgezondheidscentrum met antroposofische huisartsen en praktijkon-
dersteuning van therapeuten en verpleegkundigen. De meeste therapeutica 
kenmerken zich door een mooie architectuur (vormgeving, kleurgebruik), 
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het ruikt er naar bijenwas en lavendelolie die voor uitwendige therapieën en 
massage worden gebruikt. Wij voegen daar nog aan toe dat een therapeu-
ticum veelal is opgezet vanuit een ‘patiëntenkring’ en de leden daarvan als 
regel betrokken zijn bij het beleid van hun eigen therapeuticum.

Daarnaast is het gewenst dat ook de zieke zelf verantwoordelijkheid 
neemt. De zieke kan actie ondernemen op het gebied van ritmisch leven, 
gezonde voeding, kunstzinnige en bewegingsoefeningen, educatie en inner-
lijke oefeningen. Arts en therapeuten sturen samen met de patiënt dit proces 
regelmatig bij. Uit onderzoek is gebleken dat het probleem van de zieke 
op deze manier doorgaans goed onder controle is te krijgen en de patiënt 
tevreden afscheid neemt.

Een heel belangrijk aspect is dus ook de behandelomgeving (Winkler 
en Zwart), waarbij niet alleen gedacht moet worden aan de mantel van 
aandacht en warmte waarmee de zieke wordt omringd, maar ook aan de 
fysieke omgeving van het gebouw en zijn inrichting. Beide voldoen aan an-
troposofische maatstaven. Gedacht kan worden aan de bouwstijl, gebruikte 
materialen, vormgeving, kleurstelling en geuren, en de aanwezigheid van 
levende planten.

Tot slot merken we op dat veel artsen, therapeuten en verpleegkundigen in 
de antroposofische geneeskunde de opkomst van protocollen en richtlijnen 
in de zorgpraktijk als een mogelijke bedreiging ervaren. Dit verschijnsel be-
tekent in feite dat overheid en verzekeraars geen, of in elk geval onvoldoen-
de, vertrouwen hebben in de individuele professional. Deze moet in hun 
ogen met allerlei regels en voorschriften gedwongen worden om het goede 
te doen. De genoemde beroepsbeoefenaren pleiten dan ook voor minder 
regels en meer zelfstandigheid op basis van professionaliteit en een ambach-
telijk gebruik van ervaringsgegevens. Men verbaast zich er tevens over dat 
de overheid – in deze tijd van bezuinigingen – zo weinig oog heeft voor de 
besparende mogelijkheden van deze geneeswijze.

4. ONDERZOEK EN RESULTATEN

Hoe draagt de antroposofische geneeskunde feitelijk bij aan de gezondheid 
van de Nederlandse bevolking, en hoe kan dit worden bewezen? Om deze 
vragen goed te kunnen beantwoorden, moet behalve aan deze geneeswijze 
als zodanig ook aandacht worden besteed aan de context of omstandighe-
den waarbinnen onderzoek plaatsvindt.

In de vorige paragrafen werden al de meest kenmerkende eigenschap-
pen van de antroposofische geneeskunde besproken. In het behandel- en 
genezingsproces wordt een beroep gedaan op de eigen geneeskracht en de 
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actieve medewerking van de zieke. De patiënt wordt in dit geheel gezien  
als partner; de in te zetten therapievormen zijn in beginsel veilig en effec- 
tief.

BEWIJSVOERING
In dit kader moet onderscheid worden gemaakt tussen werking en werk-
zaamheid. Onder werking verstaan we de concrete veranderingen die door 
een behandeling in het lichaam of in de geest tot stand kunnen zijn ge-
bracht. Werkzaamheid duidt op het daadwerkelijk verbeteren van de ge-
zondheidstoestand en ziekteverschijnselen. In de antroposofische praktijk 
gaat het steeds om de werkzaamheid: helpt de behandeling daadwerkelijk?

Het onderzoek kan verder ziektegericht of patiëntgericht zijn. In de re-
guliere geneeskunde gaat dit onderzoek als regel uit van de concrete ziekte 
en de concrete therapie, terwijl in de antroposofische geneeskunde de vraag 
centraal staat of de zieke er in zijn geheel op vooruit is gegaan, zij het dat 
ook in de reguliere zorg een toenemende aandacht bestaat voor de kwaliteit 
van leven. Dit lijken misschien kleine nuances, maar in de (onderzoeks)
praktijk kunnen zij grote gevolgen hebben.

De ziektegerichte benadering levert gegevens op het groeps- of popula-
tieniveau op. Dat houdt in dat de onderzoeker alleen uitspraken kan doen 
over het gemiddelde resultaat voor een groep patiënten. Bij een medische 
behandeling gaat het echter altijd om het resultaat bij de individuele pati-
ent, dus om de vraag: wordt de zieke er beter van?

Waarschijnlijk is de belangrijke positie van ziektegerichte benadering 
terug te voeren tot de registratie-eisen van de overheid voor nieuwe genees-
middelen. Toen daarvoor jaren geleden een register werd ingesteld, werd 
geëist dat de fabrikant kon aantonen dat het nieuwe medicijn tot goede 
resultaten bij de betreffende ziekte zou leiden. In dat geval kan men heel 
goed werken met een gemiddeld resultaat. Maar de individuele ziekenhuis-
patiënt die wil weten wat hij van de behandeling mag verwachten, heeft 
hier natuurlijk niet zoveel aan, hij of zij is nu eenmaal niet gemiddeld. De 
onderzoekers Hickey en Roberts hebben in dit verband overtuigend bear-
gumenteerd dat je beter kleinere onderzoeksopzetten kunt herhalen waarbij 
het individuele behandelproces op de voet wordt gevolgd (besproken in 
Aakster 2013).

Voorts moet worden vastgesteld dat binnen deze geneeswijze niet voor 
één bepaalde methode wordt gekozen, maar dat men liever gebruikmaakt 
van meerdere onderzoeksmethoden. De case-study geniet dan ook duidelij-
ke belangstelling. De systematiek ervan hebben onderzoekers gaandeweg 
verfijnd. Er is zelfs een standaard computerformulier ontwikkeld waarop 
individuele artsen een casus kunnen toevoegen, wat leerzaam kan zijn voor 
hun collega’s.
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Daarnaast kwamen ook andere methoden in gebruik, zoals de ‘prospectieve 
cohort-studies’. Bij deze interessante methode begint de onderzoeker met 
een bepaald aantal patiënten en volgt hij die gedurende langere tijd. Op die 
manier ziet hij hoeveel patiënten op welk moment in de behandeling zich-
zelf als genezen beschouwen en waarom anderen eventueel niet of nooit. 
Maar de onderzoeker kan ook uitgaan van bestaande patiëntenregistraties. 
Als de behandelend arts hierbij gebruikmaakt van een geautomatiseerd pa-
tiëntendossier lijkt de multivariate analyse van de gegevens des te betrouw-
baarder te kunnen plaatsvinden.

Infrastructuur
Hoewel experimenteel onderzoek in de antroposofische geneeskunde in een 
relatief vroege fase van ontwikkeling verkeert, verbindt de antroposofische 
geneeskunde praktijk en onderzoek steeds beter en is in de eenentwintig-
ste eeuw een stroomversnelling in het antroposofisch medisch onderzoek 
te zien. Voortgang in onderzoek kan worden gevolgd via het vakgerichte 
Journal of Anthroposophic Medicine (Merkurstab); het wetenschappelijk 
tijdschrift voor antroposofische geneeskunde. 

Op nationaal niveau is in 2008 het lectoraat Antroposofische Gezond-
heidszorg van de hogeschool Leiden van start gegaan. Het lectoraat draagt 
door onderzoek aan kennisontwikkeling bij aan het oplossen van prak-
tijkproblemen in de antroposofische gezondheidszorg. In het onder eind-
redactie van Baars en Van der Bie opgestelde rapport Praktijkonderzoek in 
de Antroposofische Gezondheidszorg 2009 wordt de programmalijn voor 
onderzoek naar de antroposofische zorg voor de komende jaren uiteenge-
zet (Baars & Van der Bie 2009). In Nederland werd het onderzoek in de 
antroposofische geneeskunde eerst georganiseerd vanuit de Stichting voor 
Antroposofisch Medisch Onderzoek (samo). Deze werd verenigd met het 
Louis Bolk Instituut. Hier wordt in Nederland op professioneel niveau on-
derzoek gedaan binnen het werkveld van de antroposofische geneeskunde, 
alsook op het gebied van andere geneeswijzen.

Health technology assessment
Onderzoek vindt steeds meer plaats over de landsgrenzen heen; onder aus-
piciën van de Internationale Vereniging van Antroposofische Artsen (ivaa) 
zijn de onderzoekskrachten gebundeld en kon in 2006 een zogenoemd 
Health Technology Assessment Report tot stand komen (Gunver S. Kienle, 
Kiene, & Albonico 2006). Het rapport geeft een goed beeld van de moge-
lijkheden van een medisch-antroposofische behandeling voor een grote va-
riatie aan patiënten en ziektebeelden binnen de bestaande gezondheidszorg. 
Arts en onderzoeker in de antroposofie Van der Bie publiceerde enkele jaren 
geleden een Nederlandse samenvatting in het Tijdschrift voor Integrale Ge-
neeskunde (Van der Bie 2009). In het HTA-rapport van 2006 zijn 195 stu-
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dies opgenomen. In 186 gevallen (inclusief 15 van de 18 gerandomiseerde 
studies) waren de uitkomsten voor de antroposofische geneeskunde positief. 
Hiermee werd bedoeld dat een resultaat beter is dan de resultaten van de 
conventionele behandeling, of een klinische verbetering na antroposofische 
behandeling. Acht studies lieten geen voordeel zien voor de antroposofie en 
in slechts één studie was er sprake van een negatieve trend. Hoewel de stu-
dies uiteenlopen in kwaliteit en studieduur, wijzen ze op een duidelijke ef-
fectiviteit van de antroposofische geneeskunde. Uit het HTA-rapport bleek 
een hoge patiënttevredenheid en een hoog veiligheidsniveau. 

De resultaten van de kwalitatief goede studies kunnen als volgt worden 
samengevat:

– Luchtweginfecties en middenoorontstekingen genezen sneller, de behan-
delingen tonen minder bijwerkingen en er bestaat een hogere patiënt- 
tevredenheid. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. Antibiotica en 
analgetica werden in de antroposofische geneeskundegroep minder 
voorgeschreven, terwijl juist daar bij aanvang pijn en koorts frequenter 
voorkwamen. Slechts 3% van de mensen ging akkoord met randomise-
ring.

– In het geval van het behandelen van chronische ziekten toonden de stu-
dies een klinisch relevante en statistisch significante verbetering die lan-
ger dan vier jaar stabiel bleef.

– Klinisch relevante verbetering van de levenskwaliteit werd geconsta-
teerd bij kankerpatiënten voor wat betreft de fysieke, psychische, cogni-
tief-spirituele en sociale dimensie in vergelijking met een controlegroep 
met conventionele behandeling.

– Patiënten met reumatoïde artritis die een jaar lang antroposofisch wer-
den behandeld, bereikten een relevante reductie van de lokale en syste-
mische activiteit, een vermindering van de symptomen, een verbetering 
van algeheel functioneren inclusief psychosociale aspecten. Conventio-
nele therapie kon in hoge mate worden gereduceerd of worden verme-
den.

– Een katamnestische studie toonde een gunstig effect op de genezing van 
klinisch antroposofisch behandelde anorexia nervosa.

– Een studie over aangezichtspijn bij patiënten die zonder resultaat con-
ventioneel waren behandeld (meestal trigeminusneuralgie die bij 50% 
van de patiënten langer dan tien jaar had bestaan), toonde een klinische 
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verbetering na antroposofische behandeling: 20% van de mensen werd 
klachtenvrij en 50% meldde een verbetering. Conventionele medicatie 
kon worden verminderd.

– Verder werden gunstige resultaten gemeld bij diverse indicaties zoals: la-
gerugpijn, artrose van de heup en knie, migraine, ADHD, pseudokroep 
en astma bij kinderen. Een studie toonde afwezigheid van succes voor 
ferrum/kwartsbehandeling bij migraine.

Uit het rapport bleek dat over het algemeen therapieën in de antroposo-
fische geneeskunde goed worden verdragen. Er zijn verschillende studies 
gedaan naar de veiligheid van de behandelingen. Gesteld werd dat bij-
werkingen van antroposofische geneesmiddelen bij minder dan 1% van 
alle patiënten voorkwamen. De geconstateerde bijwerkingen waren door-
gaans mild van karakter. Deze bevindingen werden ook bevestigd uit an-
dere gegevens gebaseerd op een extensief farmacovigilantiesysteem in een 
netwerk van antroposofiepraktijken (Tabali, Ostermann, Jeschke, Witt, 
& Matthes, n.d.). 

Het HTA-rapport besluit met de conclusie dat antroposofische thera-
pieën veelal resulteren in gunstige klinische uitkomsten, een grote patiënt-
tevredenheid, veiligheid en kosteneffectiviteit. Een update uit 2011, waarin 
70 aanvullende studies werden opgenomen, bevestigt de gunstige resultaten 
uit het eerdere rapport (Gunver Sophia Kienle, Glockmann, Grugel, Hamre 
& Kiene 2011).

Leefstijl en preventie
Het antroposofisch leven lijkt te beschermen tegen astma en allergie. Kin-
deren op antroposofische scholen (Vrije scholen) hebben 20% tot 30% 
minder last van hooikoorts en eczeem dan gewone schoolkinderen. Dat 
bleek uit een cross-sectionele multicenter studie onder 6630 kinderen in de 
leeftijd van 6-13 jaar (4606 van Steinerscholen en 2024 van referentiescho-
len). Het onderzoek liep in vijf Europese landen en er deden 1450 Neder-
landse kinderen aan mee. Uit dit zogenaamde Parsifalonderzoek van het 
Louis Bolk Instituut in samenwerking met de Universiteit van Maastricht, 
blijkt dus een lager voorkomen van allergische ziekten en sensibilisatie bij 
schoolkinderen. De reden is waarschijnlijk dat antroposofisch opgevoede 
kinderen zelden antibiotica en koortsremmers krijgen en ook minder vaak 
zijn ingeënt (Floistrup e.a. 2006). Eerder Zweeds onderzoek uit 1999, ge-
publiceerd in de Lancet, kwam al tot vergelijkbare bevindingen (J. S. Alm, 
Swartz, Lilja, Scheynius & Pershagen, 1999). Maar er zijn meerdere fac-
toren waarop antroposofisch opgevoede kinderen verschillen; zo eten ze 
doorgaans voornamelijk plantaardig en biologisch. Onderzoekers verkla-
ren deze lage prevalentie aan atopie door de invloed die deze leefstijl heeft 
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op het darmmicrobioom. De conditie van het darmmicrobioom is door het 
verlaagde gebruik van antibiotica en de plantaardige voeding anders van 
samenstelling en er zijn aanwijzingen dat deze gunstige samenstelling anti-
allergische effecten medieert (Johan S. Alm e.a. 2002). 

Misteltherapie
Het is interessant om, bij wijze van voorbeeld, te zien hoe in de antro-
posofische geneeskunde wordt omgegaan met de ziekte kanker. Iscador en 
Abnoba zijn hier de meest gebruikte preparaten, gemaakt van mistel – in 
het Nederlands beter bekend als maretak (Viscum album). Deze worden bij 
de meeste vormen van kanker toegepast. Als regel zijn zij geen vervanging 
van de reguliere therapie (operatie, chemotherapie of bestraling), maar een 
aanvulling daarop. Maretak versterkt de activiteit van de cellen van het 
afweersysteem die bij de aanval op kankercellen zijn betrokken.

Iscador en Abnoba worden voorgeschreven door de antroposofisch arts. 
De behandeling bestaat uit herhaalde injecties met het maretakextract. Vol-
gens de antroposofisch arts kunnen ze het best zo snel mogelijk na het stel-
len van de diagnose, en nog voor de eventuele operatie, chemotherapie of 
bestraling, toegediend worden. De middelen worden 2 à 3 keer per week via 
een onderhuids prikje toegediend. Dit kan door een verpleegkundige wor-
den gedaan, maar de zieke kan ook leren om dit zelf te doen. De middelen 
worden meestal gedurende langere tijd, soms zelfs enkele jaren, gegeven om 
een duurzaam effect te krijgen.

Iscador wordt in Europa veel gebruikt; gedetailleerde cijfers ontbreken. 
In het algemeen maakt 40% van de mensen met kanker gebruik van com-
plementaire therapievormen, waaronder kruiden; in Centraal-Europa is 
maretak het kruid dat het meest wordt voorgeschreven. In Duitsland wordt 
antroposofische zorg gezamenlijk geregistreerd door antroposofische art-
sen en ziekenhuizen. In 2013 waren de gegevens van 10.405 kankerpatiën-
ten geregistreerd; 80% van deze personen is met misteltherapie behandeld 
(Schad e.a. 2013). 

Er is discussie over de werkzaamheid van Iscador. De antroposofisch arts 
vindt in het tot nu toe gedane onderzoek genoeg aanwijzingen dat mistelthe-
rapie als aanvullende behandeling een waardevolle plaats heeft bij kanker. 
Andere artsen geven aan dat op dit punt nog geen sluitend bewijs geleverd 
is; het onderzoek hiernaar loopt nog. Het gaat hier om meer dan 130 studies 
die bij patiënten uitgevoerd zijn. In deze studies zijn gunstige effecten gevon-
den, maar die zouden, strikt geredeneerd, ook toegeschreven kunnen wor-
den aan andere factoren dan de maretaktherapie, zoals leefwijze of stress-
vermindering. Daarom wordt ook door antroposofische artsen en patiënten 
gepleit voor meer onderzoek naar de betekenis van maretak bij kanker. 

Daar staat tegenover dat er behoorlijk wat fundamenteel onderzoek is 
uitgevoerd op celniveau, waaruit blijkt dat bepaalde stoffen in de mare-
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tak via verschillende werkingen kankercellen kunnen doden en tumorgroei 
kunnen remmen.

Bepaalde farmacologisch actieve verbindingen zijn geïsoleerd uit ma-
retak, waaronder lectinen, viscotoxines, oligo-en polysacchariden, vet-
minnende verbindingen en verschillende andere biologisch actieve stoffen. 
Het lijkt vooral de groep lectinen te zijn die apoptose induceren, terwijl 
viscotoxines tumorcellen necrotiseren. Het maretakextract kent DNA-sta-
biliserende eigenschappen, vermindert schade aan chromosomen en laat 
angiogenetische effecten zien. Het activeert monocyten, macrofagen, gra-
nulocyten en natural-killercellen (G. Kienle 2014).

Wat inmiddels wel uit een veertigtal klinische effectstudies naar voren 
komt, is dat maretaktherapie bij kanker het welzijn kan verbeteren. Vrou-
wen met borstkanker die maretak gebruikten, hadden minder last van mis-
selijkheid, vermoeidheid, slapeloosheid en verlies van eetlust (Semiglazov, 
Stepula, Dudov, Schnitker & Mengs). Onderzoek onder longkankerpatiën-
ten lijkt uit te wijzen dat Iscador de overlevingstijd kan beïnvloeden, maar 
ook hier is meer onderzoek noodzakelijk. In elk geval wordt de chemothe-
rapie beter verdragen, is er sprake van minder ziekenhuisopnames alsook 
van minder bijwerkingen van de chemotherapie (Bar-Sela e.a. 2013).

Vermoeidheid is van dit laatste een goed voorbeeld: in onderzoek bij 
darmkankerpatiënten bleek Iscador deze vermoeidheid te voorkomen: slechts 
9% van de mensen die met Iscador werden behandeld werd moe tijdens de 
chemo- of radiotherapie. Van de groep patiënten zonder maretaktherapie 
bedroeg dit percentage 60 (Bock, Hanisch, Matthes & Zänker 2014).

In Zwitserland heeft men alle gemelde bijwerkingen voor mistelthera-
pie vastgelegd. Hieruit blijkt dat dit middel vergeleken met gewone anti-
kankermiddelen veilig is en niet veel bijwerkingen heeft. De meest bekende 
bijwerking bestaat uit allergische reacties tegen bepaalde bestanddelen van 
Iscador. Soms reageren mensen die dit middel gebruiken met wat koorts of 
griepachtige verschijnselen. Bovendien kan ook de plek waar de Iscador 
wordt geïnjecteerd wat gevoelig, rood of gezwollen zijn. Deze ‘bijwerkin-
gen’ ziet de antroposofisch arts als een gunstige reactie omdat zij tekenen 
zijn dat het weerstandsvermogen van het lichaam is versterkt.

Mistel- of maretakpreparaten zijn op de markt ook onder andere namen 
bekend; zij kunnen verschillen in sterkte, het gebruikte deel van de plant, 
de bereidingswijze, het soort boom waarop de maretak is gegroeid en het 
seizoen waarin de maretak is geoogst.

Euritmie 
De uit de antroposofie afkomstige beweegkunst euritmie behoort tot een 
vorm van therapie waarbij lichaam en geest in evenwicht komen; door 
dans, beweging en expressie van taal ontspant de beoefenaar zich. Deze 
ontspanning ontkrampt het lichaam en geeft de geest rust.
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Uit onderzoek blijkt dat het ontspannende effect van euritmie goed te me-
ten is. De lichamelijke effecten van de therapie zijn zichtbaar te maken met 
grafieken die de variatie in hartritme in kaart brengen. Hartritmevariabili-
teit (HRV) is een maat voor individuele verschillen in hartritme tussen de 
in- en uitademing. Het meet hoe goed het aanpassingsvermogen is om op 
stress te reageren. Een hoge HRV is gunstig; het betekent dat er invloed 
is op stressreductie, waardoor er sprake kan zijn van een verlaagd risico 
op hart- en vaataandoeningen, een betere bloedsuikerregulatie, verlaagde 
ontstekingstoestand en een beter concentratievermogen. In onderzoek uit-
gevoerd door de Charité Universiteit van Berlijn bleken euritmieoefeningen, 
in vergelijking met gewone beweegoefeningen, de HRV aanzienlijk te doen 
stijgen. Bij de twintig deelnemers was dit gunstige effect al meetbaar na een 
enkele sessie (Edelhäuser, Minnerop, Trapp, Büssing & Cysarz 2015).

Minder antibiotica bij kinderen 
In de Duitse Anthroposofic Medicine Outcome Study (AMOS) werden ruim 
1600 patiënten die onder de zorg van antroposofische huisartsen stonden, 
gedurende hun behandeling gevolgd. De behandeling bestond uit begelei-
ding, (antroposofische) geneesmiddelen en eventueel het gebruik van on-
dersteunende antroposofische therapieën, zoals kunstzinnige therapie, eu-
ritmie, voedingstherapie of massage. De patiënten hadden verschillende, 
soms chronische aandoeningen en waren van alle leeftijden. In een van de 
publicaties over deze AMOS-studie is gekeken naar het gebruik van anti-
biotica onder jonge kinderen. Bij kinderen met een middenoorontsteking is 
gebruik van antibiotica niet altijd noodzakelijk. Onderzoekers van de Uni-
versiteit van Witten en de Hogeschool van Leiden analyseerden gegevens 
uit de AMOS-studie en keken hoe vaak aan kinderen met een oorinfectie 
door antroposofische huisartsen antibiotica werden voorgeschreven in ver-
gelijking met regulier werkende huisartsen. Bij de 529 kinderen (onder de 
achttien jaar) bleek in de antroposofische zorg 5,5% antibiotica te hebben 
gekregen, ten opzichte van 25,6% van de kinderen die door een reguliere 
huisarts werden gezien. In de antroposofische zorg werd vaker gebruikge-
maakt van kruidengeneesmiddelen of andere manieren om de oorontste-
king te verminderen; de kinderen kregen veel minder pijnstillers en herstel-
den sneller. Bijwerkingen waren zeldzaam (2,3% in beide groepen). Hieruit 
blijkt dus dat antroposofische zorg voor kinderen leidt tot een lager gebruik 
van antibiotica en zo kan bijdragen aan het tegengaan van resistentie voor 
dit type geneesmiddelen (Hamre e.a. 2014).

Lagere kosten
Kooreman en Baars hebben onderzoek gedaan naar de kosten en opbreng-
sten van zorg in de complementaire en alternatieve geneeskunde op grond 
van de patiëntgegevens van verzekeraar Agis. De onderzochte patiëntgege-
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vens hadden betrekking op 1,5 miljoen verzekerden over een periode van 5 
jaar. In dit Nederlandse kosten-batenonderzoek werden de baten tegen de 
kosten afgezet, met name van de huisartsenzorg. De kosten en baten van 
huisartsen die waren opgeleid in antroposofische geneeskunde, homeopa-
thie of acupunctuur werden vergeleken met die van reguliere huisartsen. Er 
werd zowel gekeken naar de kosten in het kader van de basisverzekering als 
van de aanvullende verzekering. 

Voor alle leeftijdsgroepen samen bleken de kosten voor behandelingen 
door de ‘alternatief’ werkende huisartsen op jaarbasis voor de verzekeraar 
225 euro lager te liggen (in de basisverzekering). De grootste besparingen 
waren te zien bij de geneesmiddelen en de verblijfsduur in het ziekenhuis. 
Verzekerden blijken het goedkoopst in de leeftijdscategorie 0-25 jaar en 
het duurst in de leeftijdscategorie 50-74 jaar. De kosten in het kader van 
de aanvullende verzekering liggen in totaal echter iets hoger (33 euro) voor 
de patiënten van ‘alternatief’ werkende huisartsen. Tot nu toe hebben deze 
gunstige uitkomsten voor onder andere de antroposofische geneeskunde 
overigens nog niet geleid tot opvallende veranderingen in ons zorgstelsel 
(Kooreman & Baars 2012).

Natuurlijk is het van belang welke kosten precies worden meegenomen 
en op welke termijn de resultaten worden vastgesteld. In Nederland is het 
gebruikelijk alleen de strikte behandelkosten mee te nemen, maar een suc-
cesvolle behandeling zal er vaak ook toe leiden dat de betrokken patiënten, 
als zij nog werkzaam zijn, eerder kunnen terugkeren in het arbeidsproces. 
Voorts is de termijn waarbinnen het herstelproces wordt gevolgd van be-
lang; bij een aanvullende alternatieve behandeling van bijvoorbeeld kanker-
patiënten zijn natuurlijk niet na een maand al grote resultaten te verwach-
ten. En ten slotte geldt nog dat binnen de antroposofische geneeskunde het 
standpunt wordt gehuldigd dat vaak meerdere factoren verantwoordelijk 
zijn voor een genezingsresultaat. Niet alleen de therapie als zodanig is dus 
van belang, maar ook dat een patiënt gemotiveerd kiest voor een bepaalde 
richting in de geneeskunde, dat hij of zij vertrouwen heeft in de arts en diens 
behandeling, en dat de zieke zelf bereid is actief aan het genezingsproces 

Bron: www.kindertherapeuticum.nl
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mee te werken, dan wel bereid is om te veranderen qua leefwijze, mentali-
teit, enzovoort. De behandeling zelf is dus belangrijk voor de genezing en 
vaak zelfs onmisbaar, maar ook andere factoren spelen daarbij mee, en het 
is doorgaans de moeite waard om de invloed hiervan op het genezingspro-
ces in het onderzoek mee te nemen.

DE TOEKOMST
Eén ding lijkt duidelijk: in dit veld moeten artsen en anderen meer samen-
werken. Dit betreft twee richtingen: verticaal in de zin van internationale 
samenwerking binnen de antroposofische geneeskunde en horizontaal in de 
zin van samenwerking tussen de antroposofische geneeskunde, de homeo-
pathie, de acupunctuur en de natuurgeneeskunde. Daarnaast zal ook meer 
samenwerking en afstemming moeten worden gezocht in de richting van de 
reguliere geneeskunde. Er zijn aanwijzingen dat deze beide gebieden in de 
praktijk bezig zijn (langzaam) naar elkaar toe te groeien. 

Het is daarbij volgens Baars tevens zaak om meer inzicht te krijgen in 
het proces van betekenistoekenning oftewel interpretatie: hoe komt het dat 
mensen aan de wereld in henzelf alsook aan die om hen heen bepaalde 
betekenissen toekennen? Voor het zien van overeenkomsten en verschillen 
is het kunnen herkennen van patronen van belang. Wij noemen dit, omdat 
ook vanuit de ‘complementair/alternatieve’ geneeswijzen belangrijke bij-
dragen aan deze nieuwe ontwikkelingen worden geleverd. Soms moet je 
immers buiten het vertrouwde (denk)kader treden om nieuwe oplossingen 
voor oude problemen te vinden. Dit geldt zeker voor de oplossing van de 
gezondheidsproblemen van onze hedendaagse samenleving.

Het gaat in deze paragraaf in het bijzonder om de mogelijke antropo-
sofische bijdrage aan vernieuwing van onze gezondheidszorg, met als uit-
gangspunt dat ieder mens vrij moet kunnen kiezen door wie hij of zij be-
handeld wil worden. Volgens Van der Bie moeten de patiënten, artsen en 
therapeuten zoeken naar nieuwe onderlinge verhoudingen, zowel sociaal 
als economisch. Een en ander wordt verwoord in de bouwstenen voor een 
duurzame gezondheidszorg, die (met de nodige aanpassingen) zijn overge-
nomen uit het boekje van het (antroposofische) auteurscollectief voor duur-
zame zorg (Baars 2011):
– een rustgevende, stimulerende, esthetisch verantwoorde ‘helende omge-

ving’;
– beroepsbeoefenaren die samen met de patiënt willen onderzoeken waar 

ziekten bestreden moeten worden en welke hulpbronnen ingezet kunnen 
worden om de mentale, psychosociale en fysieke gezondheid te verbete-
ren;

– inzicht in therapeutische middelen die als geheel kunnen worden ingezet 
bij nieuwe vormen van ziektebestrijding en gezondheidsbevordering;

– de zieke zo goed mogelijk ondersteunen bij het sturen van het therapeu-
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tische proces en het actief herstellen en bevorderen van de gezondheids-
toestand.
Wij kunnen ons dan ook vinden in de conclusie van Van der Bie, dat 

de antroposofische geneeskunde een wezenlijke bijdrage kan leveren aan 
een verbreding van de geneeskunde in de toekomst op vele gebieden van de 
behandeling. Wij voegen daaraan echter wel onze eerder geuite hartenkreet 
toe dat artsen en therapeuten over de volle breedte van de complementaire, 
alternatieve en integrale geneeswijzen meer en beter gaan samenwerken.

5. DE ROL VAN DE PATIËNT

Welke rol heeft de patiënt in de antroposofische geneeskunde en zorg? We 
bespreken in deze paragraaf een rapport dat door (antroposofische) patiën-
ten indertijd zelf is opgesteld: Woorden van de toekomst – witboek antro-
posofische kliniek (1995).

HET WITBOEK
In 1995 moest op last van de overheid de enige antroposofische kliniek 
in Nederland, de Zeylmans-van Emmichhovenkliniek te Bilthoven, worden 
gesloten. In het genoemde rapport wordt de bijzondere manier beschreven 
waarop de patiënten in dit antroposofische ziekenhuis werden benaderd. 

De reacties in het rapport zijn afkomstig van een veertigtal patiënten, 
aangevuld met bijdragen van medewerkers. Enkele belangrijke kenmerken 
van de benadering in de kliniek waren: de staf van het ziekenhuis had de be-
doeling om de antroposofische mens en wereldbeschouwing te laten door-
werken in de therapie, alsook in de structuur van de dag, in de dagopening 
en -sluiting, in de rust en stilte in het gebouw, in de omgang met de patiënt 
en in de vormen, kleuren en geuren van het gehele gebouw, inclusief het 
meubilair. Het was de bedoeling dat de patiënt niet-materiële, meer cultu-
rele en geestelijke waarden centraal zou (blijven) stellen, en wel vanuit het 
idee dat de mens nu eenmaal niet alleen maar een ingewikkelde chemische 
fabriek is. Elk mens is, zo was de gedachte, met een bepaalde bedoeling op 
aarde; er is ook sprake van een liefdevolle omgang met alles wat leeft. Een 
centrale vraag is daarbij welke zin de ziekte in het individuele leven heeft, 
waarbij wordt onderscheiden tussen de acute en de meer chronische kant 
ervan.

Mede door de ziekte en de behandeling kwamen andere aspecten in de 
mens naar voren; het was een ontwikkelingsproces. Voor een aantal pati-
enten was het heel belangrijk te ontdekken dat zijzelf hun eigen situatie op 
positieve wijze konden beïnvloeden.
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De uiteenlopende therapieën wekten creatieve krachten in de patiënt, waar-
door de eigen genezende krachten werden gemobiliseerd. De knop in jezelf 
moest worden omgedraaid, er moest openheid zijn voor het nieuwe. Enkele 
voorwaarden daartoe waren: bied ruimte en tijd, zorg voor een ‘commu-
nicatief klimaat’, voeg gedachten en impulsen toe die aansluiten op de le-
venservaring van de patiënt, laat het ziekenhuis, als een andere omgeving, 
als een oefenplek zijn, ook psychologisch gezien. Houd rekening met erva-
rings- en observatiegegevens, zorg voor regelmaat in het leven door meer 
structuur aan te bieden in leefregels en leefwijze-adviezen.

Essentieel is echter de vraag: wat kun je als patiënt zelf bijdragen aan je 
eigen herstel?

Aan het begin van de dag werd het dagprogramma doorgesproken. De 
dag werd verder gevuld met zinvolle activiteiten: wandelen, van de tuin ge-
nieten, meehelpen in de kruidentuin of huishouding, met andere patiënten 
praten of muziek maken. Op deze manier wordt de mens gezien als mede-
verantwoordelijk voor de aangeboden zorg, hij is een actieve deelnemer in 
het eigen zorgproces. Een ander punt was het therapeutische klimaat, de 
sfeer, de communicatieve gemeenschap. Onderdeel daarvan was de rust die 
in het gebouw heerste: er was geen gehaastheid, de medewerkers stonden 
altijd open voor een praatje en er heerste een ‘permissieve’ sfeer. Er werd 
een normaal dag- en nachtritme aangehouden qua maaltijden en slapen. 
Het gebouw bood ook de gelegenheid zich met de natuurlijke omgeving te 
verbinden. Patiënten konden naar buiten kijken en zo contact met de na-
tuur leggen en ook was het mogelijk buiten te wandelen en bijvoorbeeld de 
loslopende kippen te verzorgen.

De hulpverleners werden door de patiënten ervaren als een hechte ge-
meenschap, waarin goed met elkaar werd overlegd en samengewerkt op 
basis van een respectvolle onderlinge bejegening. 

Over het algemeen waardeerden de patiënten hun verblijf in deze kliniek 
zeer en er werden frappante genezingen vastgesteld. Het is dan ook betreu-
renswaardig dat aan deze samenwerking tussen reguliere en alternatieve 
geneeskunde in de praktijk een einde is gekomen. 

BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN

De Nederlandse Vereniging Antroposofische Artsen (nvaa; zie hun website) 
telt 200 leden, 150 praktiserende artsen, van wie de helft huisarts. Bin-
nen deze vorm van geneeskunde wordt samengewerkt met therapeuten: 
met name bewegingstherapie, kunstzinnige therapie, ritmische massage, 
dieetadvies, uitwendige therapie, psychotherapie of biografisch counse-
len.
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De Bernard Lievegoed Kliniek voor psychiatrie is onderdeel van de Lie-
vegoed-zorggroep, samen telt deze groep 138 bedden. Er zijn voorts 
ongeveer 75 huisartsen die de antroposofische geneeskunde toepassen. 
Daarnaast zijn er consultatiebureau-artsen, psychiaters, artsen voor ver-
standelijk gehandicapten, enzovoort.

Bij de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorg (NVAZ; zie hun 
website) zijn onder andere aangesloten: de Bernard Lievegoed Kliniek, 
de Noorderhoeve, de Stichting Christophorus, zorgboerderijen Noaber-
hoeve, Echten en Grote Wiede, en Zorgtuinderij Het Groene Erf.

Producenten van antroposofische geneesmiddelen zijn hier te lande met 
name de firma’s Weleda en Wala. Naar schatting maken jaarlijks onge-
veer 200.000 cliënten gebruik van antroposofische voorzieningen.

Antroposana is een overkoepelende vereniging van antroposofische pati-
enten en sympathisanten (www.antroposana.nl). Deze vereniging geeft 
vier keer per jaar het eigen tijdschrift Stroom uit. Voor leden is er een 
aparte verzekeringspolis, de Antroposanapolis.

De Nederlandse Vereniging Antroposofische Artsen (NVAA). Via nvaa.nl
Nederlandse Vereniging van Antroposofisch fysiotherapeuten. Via www.

nvaf.info/
V&VN beroepsvereniging van zorgprofessionals antroposofische zorg (ver-

pleegkundigen). Via www.antroposofische-zorg.nl/
Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften (IVAA). 

Via www.ivaa.info 
De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders. Via 

www.nvaz.nl
Het Louis Bolk Instituut. Via www.louisbolk.org
Het lectoraat Antroposofische Zorg van de Hogeschool Leiden. Via www.

hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg 

Het was de intentie van Bernard Lievegoed de antroposofie te verbinden 
met actuele maatschappelijke vraagstukken. In navolging van deze inten-
tie werd in september 2005 door het toenmalige Heilpedagogisch Verbond 
(HPV) de Bernard Lievegoed leerstoel aan de Vrije Universiteit voor een 
periode van vijf jaar ingesteld. Van 2005 tot 2016 was Hans Reinders van 
de Faculteit der Godgeleerdheid aan de VU bijzonder hoogleraar op de Ber-
nard Lievegoed-leerstoel. 
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Het woord homeopathie is afgeleid van het Griekse homoios (gelijk-
soortig) en pathos (lijden). Het uitgangspunt van homeopathische ge-

neeskunde is dat iemand van een aandoening of ziekte kan worden genezen 
door toediening van een homeopathisch geneesmiddel, een middel dat bij 
een gezonde mens dezelfde symptomen oproept als die van een specifieke 
aandoening. Dit wordt het Similia-principe genoemd. Het homeopathisch 
middel werkt dus uitsluitend als het gelijksoortig is aan de zieke persoon 
voor wie het middel bestemd is. Anders gezegd: het geeft een prikkel aan 
het lichaam waardoor het lichaam zelf – bijvoorbeeld bij vermoeidheid 
– de energiehuishouding opkrikt. Je vult niets aan, je reguleert en bouwt 
op. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het middel past bij de patiënt en zijn 
klachten of ziekteverschijnselen.

De homeopathie spreekt dus het zelfgenezend vermogen van de mens 
aan, waarvan het afweersysteem, zeg maar de veerkracht, onderdeel vormt. 
Gezondheid wordt gezien als een staat van evenwicht of balans, het vermo-
gen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht 
van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Deze veer-
kracht en het vermogen om in balans te blijven, vormen tezamen het zelfge-
nezend vermogen, door de grondlegger van de homeopathie, de Duitse arts 
Samuel Hahnemann, ook wel dynamis of levenskracht genoemd.

Een ander belangrijk kenmerk van de homeopathie is de holistische 
benadering. Volgens deze benadering moet de therapeut de mens in zijn 
geheel bekijken, vanuit het besef dat deze meer is dan de som der delen. 
Om de werking van het zelfgenezend vermogen te kunnen begrijpen, is het 
belangrijk lichaam en geest als een samenhangend geheel te zien. In de ho-
listische benadering wordt de zieke in zijn totaliteit beschouwd. Ziekte is 
een uiting van het hele lichaam. Bovendien staat de mens in constante wis-
selwerking met zijn of haar omgeving – wat dus ook invloed heeft op de 
ziekteverschijnselen. Vanuit de holistische benadering is er dus sprake van 
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een erkenning van de relatie tussen lichaam en geest en tussen de mens en 
zijn omgeving.

Hoewel in paragraaf 3 uitvoerig zal worden ingegaan op de homeo-
pathische behandelmethode, willen we hier al enkele opmerkingen maken 
over het homeopathische geneesmiddel. Dit wordt gemaakt door stoffen 
uit de mineralen-, planten- en dierenwereld te verwrijven/verdunnen en te 
schudden. Dit proces wordt dynamiseren of potentiëren genoemd; letterlijk 
het krachtiger maken van de oorspronkelijke stof. Het verdunnen en po-
tentiëren geschiedt in een stap van 10 op 1 (D1) of van 100 op 1 (C1). Ge-
neesmiddelen kunnen wel tot C1000 en hoger worden verdund en geschud. 
Verdunnen en verschudden (potentiëren) worden echter altijd tezamen per 
verdunningsstap uitgevoerd.

Homeopathie moet dan ook duidelijk worden onderscheiden van de 
kruidenmiddelen, vitamines en mineralen. Een middel wordt homeopa-
thisch doordat het steeds verder wordt verdund en gepotentieerd, waardoor 
de eigenschappen ervan veranderen. Kalk in pure vorm bijvoorbeeld is van 
belang voor gezonde botten; kalk in een homeopathische verdunning past 
eerder bij klachten als verstopping, overmatig zweten of waterwratjes.

Het gebruik van homeopathie is wereldwijd verspreid. In Europa is ho-
meopathie in zes van de 22 landen ingebed in de gezondheidszorg. In negen 
Europese landen krijgen studenten geneeskunde tijdens hun studie een in-
troductiecursus complementaire en alternatieve geneeswijzen, dus ook over 
homeopathie. In heel Europa is de toepassing van homeopathie geheel of 
gedeeltelijk wettelijk geregeld. Naast de professionele aanwending is ook 
de toepassing als zelfzorgmiddel wijd verspreid, bijvoorbeeld bij klachten 
aan het bewegingsapparaat of het zenuwstelsel. In Nederland worden ho-
meopathische behandelingen aangeboden door homeopathisch artsen en 
klassiek homeopaten (homeopathisch therapeuten).

1. HERKOMST EN FILOSOFIE 

In 1796, nadat hij homeopathische geneesmiddelen op gezonde mensen had 
getest, beschreef grondlegger Samuel Hahnemann (1755-1843) het principe 
van gelijksoortigheid: Similia similibus curentur (het gelijke met het gelijk-
soortige genezen). Met deze beroemde woorden werd de homeopathie ge-
boren en ontstond het huidige homeopathische behandelsysteem. Sindsdien 
is het begrip van dit principe van gelijksoortigheid verbreed en verdiept. 
Vanaf 1810 tot 1843 schreef Hahnemann aan zijn Organon. In 1810 ver-
scheen de eerste druk van zijn standaardwerk dat toen nog Organon der 
rationellen Heilkunde heette. De basis van de homeopathie is hierin vast-
gelegd. De kern van Hahnemanns methode is: kies om zacht, snel, zeker en 
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duurzaam te kunnen genezen, in elk ziektegeval een middel dat een dergelijk 
lijden zelf zou opwekken.

In onze moderne westerse samenleving zijn we getraind in het oor-
zaak-gevolg-denken. De homeopaat observeert echter in plaats daarvan 
nauwkeurig welke symptomen een patiënt laat zien en zoekt precies het 
geneesmiddel dat er het beste bij past. Die gedachte van gelijksoortigheid 
dateert van verder terug dan Hahnemann en treffen we in eenvoudige be-
woordingen al aan in geschriften van de oude Griekse geneesheer Hippo-
crates (460-359 v.Chr.): 

‘De ziekte ontstaat door invloeden die op dezelfde wijze werken als 
de geneesmiddelen. En de ziektetoestand wordt verdreven door mid-
delen die daarop gelijkende verschijnselen tevoorschijn roepen.’ 

Paracelsus (1493-1541) ontdekte later dat arsenicumvergiftigingen niet 
worden genezen door een tegengif, maar door een zeer kleine hoeveelheid 
arsenicum. Hij kwam tot de conclusie dat ziektesymptomen die gelijken 
op een arsenicumvergiftiging verdwijnen door het toedienen van zeer lage 
doses van datzelfde arsenicum.

Hahnemann was als arts behalve in geneeskunde ook sterk geïnteres-
seerd in scheikunde en farmacie. Hij publiceerde op dit gebied werken die 
naam maakten onder chemici en apothekers, en vertaalde een twintigtal 
boeken uit het Engels, Frans en Italiaans in het Duits, zijn moedertaal. Daar-
bij kwam hij op het idee kinine, gewonnen uit de kinabast, in te nemen en 
de verschijnselen die hij bij zichzelf waarnam, nauwkeurig te beschrijven. 
Kinine stond in die tijd bekend als een koortswerende stof. Hahnemann 
merkte dat hij zelf verschijnselen kreeg die op malaria leken. Vervolgens 
probeerde hij 27 middelen op zichzelf en op familieleden en kennissen uit, 
terwijl ieder nauwkeurig zijn ervaringen op zowel psychisch als lichamelijk 
vlak noteerde. Hiermee legde hij de grondslag voor de specifiek homeopa-
thische onderzoekmethode van proving. Tegenwoordig zijn er wel duizend 
verschillende van dergelijke geneesmiddelbeelden beschreven in de Materia 
Medica. Elk daarin genoemd geneesmiddelbeeld geeft een opsomming van 
symptomen die tot dat beeld behoren. 

Hahnemann gaf daarbij steeds meer de voorkeur aan de sterke, dus 
hoog gepotentieerde oplossingen. In 1855 stelden R. Arndt en H. Schulz, 
beiden hoogleraar aan de Greifswalder Universität, dat de levensfuncties 
door zwakke prikkels worden opgewekt, door middelsterke bevorderd en 
door sterke prikkels afgeremd.

Kijken we naar de Nederlandse situatie, dan kan gesteld worden dat 
zich pas omstreeks het midden van de negentiende eeuw de eerste homeo-
pathische artsen in ons land vestigden. Begin twintigste eeuw was er een 
homeopathische afdeling in het Diaconessenziekenhuis te Utrecht, later was 
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er een eigen homeopathisch ziekenhuis in ons land. In 1886 werd de Ver-
eniging ter Bevordering van de Homeopathie (kvhn) opgericht, die in 1986 
het predicaat ‘koninklijk’ ontving. In 1898 werd de vhan opgericht, de 
Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland.

Internationaal gezien verspreidde de homeopathische geneeskunde zich 
gedurende de negentiende eeuw vanuit Duitsland naar de Verenigde Staten, 
Australië, Zuid-Amerika en India. In de Verenigde Staten werden het Ho-
moeopathic Medical College en een aantal ziekenhuizen en klinieken opge-
richt. Zo werd Amerika min of meer het middelpunt van de homeopathie, 
maar deze positie kon niet lang worden gehandhaafd. 

De eerste groeifase van de homeopathie in Groot-Brittannië in het mid-
den van de negentiende eeuw werd mogelijk door ondersteuning van het 
koninklijk huis en de Britse aristocratie. Voor de verdere ontwikkeling van 
de homeopathie zijn onder meer de Griekse arts George Vithoulkas en de 
Indiase arts Rajan Sankaran belangrijk. Vithoulkas heeft de International 
Foundation of Homoeopathy (IFH) opgericht, voornamelijk om de kwali-
teitsstandaard van de homeopathische praktijk te verhogen en de homeo-
pathie te stimuleren. Sankaran ontwikkelde zijn sensation method, een me-
thode die de nadruk legt op de mentale symptomen en het gedrag van een 
patiënt.

De homeopathie kent twee belangrijke uitgangspunten:
– het gelijke met het gelijksoortige genezen (het Similia-principe);
– het werken met zulke hoge gepotentieerde verdunningen, dat daardoor 

geen schadelijke effecten kunnen optreden.

HET GELIJKE MET HET GELIJKSOORTIGE GENEZEN
Middelen die bij gezonde mensen bepaalde klachten opwekken, kunnen bij 
zieke mensen soortgelijke klachten juist opheffen. De homeopaat kijkt en 
vraagt daarbij niet alleen naar het totaal aan symptomen van de patiënt, 
maar vraagt ook naar het gevoel daarbij, hoe de omgeving dit ervaart, wat 
in het verleden werd doorgemaakt en naar het energieniveau. Een en ander 
veronderstelt een andere kijk op ziekte. Ziekte kan volgens de homeopathie 
beschouwd worden als een teken dat het vermogen tot zelfherstel verstoord 
is; het is het lichaam niet gelukt de balans van gezondheid in stand te hou-
den. Dit zelfgenezend vermogen kan weer op gang worden gebracht door 
een prikkel van een homeopathisch middel. Het heeft aan deze ‘informatie-
prikkel’, uiteraard mits goed gekozen, meestal voldoende om de balans van 
gezondheid te herstellen, in het bijzonder door herstel of versterking van de 
eigen regelmechanismen van de zieke. 

De homeopathisch arts leidt de daartoe noodzakelijke prikkel of im-
puls af uit het totaal van álle uitingen en klachten van (de persoon van) 
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de patiënt, zij het dat de zoektocht daarnaar soms uiterst complex is. Het 
hier bedoelde interne regelmechanisme werkt via het immuunsysteem, het 
hormoonsysteem en het zenuwstelsel. De homeopathie kan dit zelfgenezend 
vermogen niet doorgronden. Wel heeft zij zich erin gespecialiseerd de uitin-
gen van dit vermogen indirect via het gelijksoortige middel te beïnvloeden.

Vanuit deze visie op zelfherstel staan sommige homeopaten kritisch ten 
opzichte van vaccinaties en het inentingsprogramma van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (rivm). Zij zien in de praktijk – of denken 
in de praktijk te zien – dat vaccinaties storende factoren voor deze zelfre-
gulerende kracht kunnen zijn. Ze noemen de klachten ten gevolge van vac-
cinaties het post-vaccinaal syndroom. Volgens hen functioneert het door-
maken van bepaalde kinderziektes als activering van het immuunsysteem. 
Critici van vaccinaties in Nederland zijn vertegenwoordigd in de Vereniging 
Kritisch Prikken Nederland. Er is discussie of de klachten die homeopaten 
aan vaccinaties wijten ook daadwerkelijk in verband staan met vaccinaties, 
of door iets anders kunnen worden veroorzaakt.

Bewijs voor gelijksoortigheid
Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen voor de werkzaamheid van het 
hier bedoelde gelijksoortigheidspricipe. Daartoe moeten we afdalen naar 
de basiseenheid van ons lichaam, de cel, en met name haar reparatie- of 
beschermeiwitten oftewel hsp-eiwitten. Wanneer een giftige stof de cel bin-
nenkomt, zendt het beschadigde eiwit een signaal uit, waardoor de gealar-
meerde beschermeiwitten zich in principe hechten op de plek van het be-
schadigde eiwit. Hierover ontdekten moleculair celbioloog Roel van Wijk 
en zijn onderzoeksteam aan de Universiteit van Utrecht echter iets merk-
waardigs. Wanneer op het moment van onvoldoende reactie een zeer kleine 
dosis van dezelfde ziekmakende stof in de cel wordt gebracht, geeft dat een 
signaal af waardoor de celkern zeer grote hoeveelheden beschermeiwitten 
gaat maken. De onderzoekers herhaalden hun experiment met andere gifti-
ge stoffen zoals cadmium en arsenicum. Iedere keer reageerde de cel met een 
genezende reactie. Vervolgens zagen zij dat, door cellen te vergiftigen met 
verschillende stoffen, de cel op elke ziekmakende stof met een specifiek pa-
troon van beschermeiwitten reageerde. De grote verrassing was echter dat 
een lage dosis van een heel andere stof de cel kon genezen zolang die stof 
maar een vergelijkbaar patroon opwekte als dat wat de zieke cel al toonde. 
Met deze ontdekking lijkt het Similia-principe op celniveau wetenschappe-
lijk te kunnen worden onderbouwd (Van Wijk & Wiegant 2010, 2011; F. A. 
Wiegant, Prins & Van Wijk 2011; F. Wiegant & Van Wijk 2010). 

Beginverergering
Hahnemann zag in de praktijk dat een gelijkende dosering bij een vrij ‘nor-
male’ dosering soms toch een verergering van klachten te zien gaf. Deze 
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verergering schreef hij toe aan het uitgangspunt dat een juiste prikkel ver-
dedigingsprocessen in het lichaam zal activeren. Die ‘beginverergering’ was 
dus kennelijk het gevolg van een te hoge dosis van de juiste gelijkende toe-
gediende prikkel. Daarom is hij gaan werken met nóg sterker verdunde 
stoffen. Bij elke verdunstap wordt hierbij krachtig geschud. Dus: om zo 
mild mogelijk te genezen en zo min mogelijk bijwerkingen te veroorzaken 
wordt in de homeopathie een zo laag mogelijke dosering en een zo krachtig 
mogelijk geschudde dosering gebruikt.

DE HOOG GEPOTENTIEERDE VERDUNNINGEN
Het basismateriaal wordt dus verdund met de gelijktijdige potentiëring 
(krachtig schudden). De potentie geeft de mate van verdunning aan en staat 
voor de sterkte van het homeopathische middel. Over het algemeen geldt: 
hoe hoger de potentie (= hoe groter de verdunning, hoe krachtiger geschud), 
hoe beter de werking. Dit klinkt misschien paradoxaal omdat sterke ver-
dunningen minder stof bevatten, maar sterke verdunningen hebben wel een 
krachtiger schudproces ondergaan. Volgens de homeopathie zou door te 
schudden tussen de verdunningen, de geneeskracht (de potentie) overge-
dragen worden op de oplossing. Uit de praktijk (miljoenen observaties bij 
patiënten, gedurende twee eeuwen) bleek dat het gelijkende middel het bes-
te werkt wanneer het in de geringste dosis wordt gegeven. Men neemt aan 
dat dan het afweermechanisme zodanig mild wordt gestimuleerd, dat er 
nauwelijks verschijnselen van een beginverergering optreden. 

Bij het potentiëren wordt het basismateriaal verdund en geschud in een 
verhouding van 1 op 10 (de zogenaamde decimale of D-potenties). Het 
krachtig schudden vindt per verdunningsstap altijd 100 keer plaats. Het ba-
sismateriaal kan ook in een verhouding van 1 op 100 (de zogenaamde cen-
tesimale of C-potenties) verdund en geschud worden. Vaste stoffen, zoals 
het mineraal Kalium carbonicum, worden eerst verwreven met melksuiker. 
Vloeistoffen, zoals het sap van het sint-janskruid (Hypericum perforatum), 
worden geschud in een alcohol-watermengsel. De 1 op 50.000 verdunnin-
gen – de zogenaamde LM-verdunningen – vormen een aparte categorie in 
de manier waarop verdund kan worden. 

Om tot een volgende potentie te komen, kan deze verdunningsstap ver-
volgens worden herhaald. In de aanduiding van een middel zegt de let-
ter (D, C, M of LM) dus iets over de verdunning (1 op 10, 100, 1000 of 
50.000), terwijl het cijfer verwijst naar het aantal herhalingen van die ver-
dunningsstap. Een D1-potentie bijvoorbeeld, is dus een vermenging van 1 
deel basismateriaal met 9 delen alcohol/water op basis van 100 x krachtig 
schudden. Een D2-verdunning is een vermenging van 1 deel D1-materiaal 
met 9 delen water. 
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Een ander voorbeeld: een C200-potentie heeft 200 x een ‘centesimale’ 
verdunningsstap ondergaan en is dus 100 keer 200 maal gedynamiseerd. 
D-verdunningen lopen zo tot wel D30, terwijl C-verdunningen tot C1000 
gaan (ofwel 1M, 1 mille)!

Critici van de homeopathie hekelen dit kennelijk tot in het oneindige 
doorgaan met verdunnen en het werken met steeds sterkere verdunningen. 
Dit proces was echter het resultaat van waarnemingen in de praktijk die 
leidden tot de conclusie: hoe sterker de (gepotentieerde) verdunning, des te 
krachtiger het resultaat. Volgens homeopaten blijkt het bijvoorbeeld moge-
lijk om met 1 korrel Natrium muriaticum C1000 (normaal keukenzout), 
slechts drie keer gegeven over een periode van een jaar, een te hoge bloed-
druk blijvend te verlagen. De verdunningsgraad C1000 is te vergelijken met 
een druppel keukenzout in de oceaan. Chemisch gezien is in verdunningen 
boven de D23 en boven de C12 geen stof meer terug te vinden.

Het is niet verwonderlijk dat sceptici hun wenkbrauwen optrekken en 
claimen dat de werking van homeopathie puur op suggestie berust, maar als 
je aanneemt dat door het schudden een bepaalde kwaliteit (informatie bij-
voorbeeld) aan het preparaat wordt toegevoegd, wordt het ineens een heel 
ander verhaal. Het verdunningsproces mag nooit los worden gezien van het 
krachtige schudden; het zijn twee handelwijzen ineen. 

Zolang dit mechanisme niet verklaard kan worden, blijven deze sterke 
verdunningen voor een probleem zorgen. Het beste wat je hier kunt zeggen, 
is dat het exacte bewijs nog niet is geleverd. Feit is dat ook homeopaten zelf 
heel graag willen weten hoe homeopathie werkt, omdat dan het bestaans-
recht voor de homeopathie sterker wordt en de homeopaat dan ook over 
aangrijpingspunten beschikt om zijn of haar eigen therapeutische mogelijk-
heden te verbeteren. Dit gaat overigens alleen over ontbrekend laboratori-
umbewijs. Uit diverse studies bij patiënten blijkt dat sterk verdunde homeo-
pathische geneesmiddelen wel een werking hebben, en dat de werking van 
homeopathie dus mogelijk op meer berust dan suggestie alleen. Deze studies 
worden in paragraaf 4 besproken.

2. WERKWIJZE EN DIAGNOSTIEK

De homeopaat (therapeut) of homeopathisch (huis)arts behandelt een pa-
tiënt met homeopathische geneesmiddelen, maar kan in de praktijk ook 
aanvullende adviezen geven over voeding, leefstijl en de balans tussen span-
ning en ontspanning. De exacte werkwijze van de homeopaat is echter af-
hankelijk van het soort homeopathie dat hij toepast. De drie hoofdvormen 
worden hieronder besproken.
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KLINISCHE HOMEOPATHIE
De klinische homeopathie maakt gebruik van homeopathische geneesmid-
delen, maar het voorschrift is gebaseerd op de klacht, zoals opvliegers, 
hoofdpijn of buikkramp. In strikte zin is dit geen homeopathie, omdat het 
middel niet wordt gekozen op grond van het gelijksoortigheidsprincipe. 
Desondanks blijkt het middel soms te werken en verbetert de klacht van de 
patiënt; langdurige inname is dan meestal noodzakelijk.

COMPLEXHOMEOPATHIE
Bij deze vorm van homeopathie wordt een aantal geneesmiddelen geselec-
teerd die in hun totaliteit goed lijken te passen bij een klacht. Deze combi-
natie wordt standaard geadviseerd aan iedereen met die betreffende klacht. 
Er worden bijvoorbeeld vijf van de meest voorgeschreven geneesmiddelen 
bij overgangsklachten geselecteerd en daarvan wordt één product gemaakt. 
Het gaat hierbij meestal om lage verdunningen, die vaak moeten worden 
ingenomen. Een nadeel kan zijn dat niet bekend is wat de interacties tus-
sen de uiteenlopende geneesmiddelen kunnen zijn. Een enkele keer is er 
met een complex middel wetenschappelijk onderzoek verricht, waardoor 
meer bekend is over de mogelijke effecten van een vaste combinatie. Dit 
is bijvoorbeeld uitgevoerd voor het medicijn Immunokind van VSM voor 
weerstandproblemen bij kinderen, en voor Luffa-Heel van de firma Heel bij 
hooikoorts.

KLASSIEKE HOMEOPATHIE
Hier wordt ieder middel afzonderlijk met een geneesmiddelproef getest. De 
meeste homeopaten of homeopathisch artsen werken volgens de klassie-
ke methode. Een behandeling vangt aan met een klassiek homeopathisch 
consult. Dit is meestal van wat langere duur, omdat de homeopaat niet 
alleen geïnteresseerd is in de klachten maar vooral in de persoon die deze 
klachten en ziekteverschijnselen produceert. Daarbij wordt geprobeerd een 
totaaloverzicht te verkrijgen van allerlei soorten gegevens die de homeo-
paat nodig heeft om een geneesmiddel te kiezen. De homeopaat kan hier 
alleen gebruikmaken van de eigen zintuiglijke waarnemingen. De bedoelde 
drie soorten gegevens zijn: de klachten en ziekteverschijnselen als zodanig, 
hun modaliteiten (de manier waarop zij zich manifesteren en ervaren wor-
den) en relevante kenmerken van de persoon. Hierbij worden naar analogie 
van de geneesmiddelbeelden ook persoonlijkheidstypen onderscheiden. Dit 
weerspiegelt het belang dat de homeopathie toekent aan de mentaal-emoti-
onele toestand van de patiënt.

Aan de hand van genoemde gegevens zoekt de klassiek homeopaat een 
geneesmiddelbeeld dat hierbij past. Als de beschreven symptomen van het 
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geneesmiddel sterk overeenkomen met die van de patiënt, is dit een aanwij-
zing voor de juistheid van de middelkeuze. Bijvoorbeeld: als het om hooi-
koortsklachten gaat, zijn er zeker vijftien tot twintig verschillende genees-
middelen bekend die passen bij acute hooikoorts. 

Daarna komt het moeilijke probleem voor de homeopaat om hieruit 
het best passende middel voor deze persoon te vinden. In theorie is dit vrij 
simpel omdat in de Materia Medica alle geneesmiddelbeelden beschreven 
staan. In het daarvan afgeleide Repertorium staan een groot aantal symp-
tomen en de daarbij behorende geneesmiddelen overzichtelijk gerangschikt. 
Softwareprogramma’s zoals Radar, Synergy en Vithoulkas Compass ver-
gemakkelijken het repertoriseren; het blijft uiteindelijk de homeopaat die 

Middel Allium cepa 
Neus Etsende neusloop / Lippen en neusvleugels zijn schraal / Veel niezen / Verstopte neus
Ogen Waterige tranenvloed
Keel Ontsteking van strottenhoofd / Pijnlijke hoest
Verergering Ochtend en namiddag / Binnen, warme kamer
Verbetering Buiten
Overig Gevoeligheid voor bloemen, perziken en pollen
Keynotes Overvloedige, scherpe neusloop / Overvloedige, milde tranenvloed / Ontsteking van strotten-
 hoofd met pijnlijke hoest 

Middel Arsenicum album
Neus Heftig niezen / Waterige, etsende neusloop / Verstopte neus / Branderige pijn in neus /
 Rechtszijdige verkoudheid
Ogen Branderige ogen / Scherpe traanafscheiding
Keel Branderige pijn in keel
Verergering  Weersverandering / Kou of koude lucht die ingeademd wordt
Verbetering  Warme kamer / Warme dranken
Overig  Rusteloos
Keynotes  Scherpe neusloop met irritatie van bovenlip / > Warmte 

Middel Arum triphyllum
Neus Heftige niesbuien / Verstopte neus, ondanks neusloop / Etsende neusloop / Jeuk in neus / 
 Linkszijdige verkoudheid / Rode randen rond neus
Keel  Jeuk aan verhemelte / Heesheid
Verergering  Warmte / Namiddag / ‘s Nachts
Keynotes  Irriterende, dunne afscheiding / Jeuk en irritatie van neusgatranden en bovenlip / Boort met 
 vingers in neus, plukt aan lippen

Middel  Arundo mauritanica
Neus  Erge jeuk in neus en neusgatranden / Branderige pijn in neus
Keel  Speekselvloed tijdens verkoudheid
Keynotes  Jeuk verhemelte en neusgatranden

Middel  Euphrasia 
Neus  Overvloedige, waterige neusloop, niet etsend / Rechtszijdige verkoudheid 
Ogen  Etsende tranenvloed / Ontstoken ogen, branderig, jeukend / Wakker met korsten rond ogen
Keel  Keelpijn / Harde, droge hoest
Verergering  Ochtend / Buiten / Warme wind
Verbetering  Hoest verbetert door liggen
Keynotes  Scherpe tranenvloed, milde neusloop / Branderigheid ogen met lichtgevoeligheid en wrijven

Tabel 1. Materia Medica van (een beperkt aantal) middelen voor acute hooikoorts
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bepaalt welke symptomen van belang zijn en wat de hiërarchie in die symp-
tomen vervolgens is. 

Symptomen op mentaal of emotioneel vlak en heel intense symptomen 
geven uiteindelijk de doorslag bij de geneesmiddelkeuze. Dit proces wordt 
de analyse genoemd. 

Vervolgens vertaalt de homeopaat de klacht naar ‘Repertoriumtaal’. Als 
iemand bijvoorbeeld veel last heeft van tranende ogen, dan past daar de 
repertoriumrubriek ‘EYE, Lacrimation’ bij. Deze rubriek telt 50 homeopa-
thische middelen die – volgens de Materia Medica – alle de klacht tranen-
de ogen in het geneesmiddelbeeld hebben. Door alle klachten bij elkaar te 
analyseren, blijft er slechts een beperkt aantal geneesmiddelen over dat in 
al de gekozen rubrieken van het repertorium voorkomt. Deze geneesmid-
delen lijken het meest op het beeld dat de zieke (het geheel aan klachten en 
persoonlijkheid) laat zien. Uit deze geneesmiddelen moet de homeopaat het 
meest gelijkende middel kiezen. 

Hij kan dat met meer accuratesse doen, als hij meer kenmerkende eigen-
schappen van de zieke kent. Eigenaardige verschijnselen, zoals het gevoel 
van een band om de knie of pijn in de spieren tot aan de botten toe, zijn 
het belangrijkst in de hiërarchie. Op grond van een dergelijk bijzonder ver-
schijnsel kan de homeopaat soms direct een geschikt geneesmiddel advise-
ren. De homeopaat vraagt ook informatie over het ontstaan van de klacht. 
De afweging tussen verschillende geneesmiddelen wordt de differentiaaldi-
agnose genoemd.

Als laatste wordt, afhankelijk van de vitaliteit van de patiënt, de ernst 
van de klacht, het vlak waarop de klachten spelen (lichamelijk, mentaal of 
emotioneel) en de beschikbare medische diagnose, de juiste sterkte van het 
middel gekozen. Dit is de potentiekeuze of ‘posologie’. Pas daarna wordt 
de behandeling met het gekozen middel ingezet. Het gehele voorafgaande 
proces wordt case-taking genoemd. Het is in feite het diagnostische proces 
van de homeopaat. De middelkeuze is tevens de diagnose.

DIAGNOSTIEK
De diagnostische werkmethode om tot een geneesmiddelkeuze te komen 
noemen homeopaten dus case-taking. Deze procedure verschilt in opzet en 
doel van het gesprek met huisarts of specialist. Bij de laatstgenoemde is het 
gesprek gericht op het stellen van de (klinische) diagnose, bijvoorbeeld dia-
betes, reuma, (te) hoge bloeddruk. Deze klinische diagnose is in de homeo-
pathie uitsluitend van belang om de medische situatie in te kunnen schatten, 
maar minder belangrijk voor het bepalen van het homeopathisch genees-
middel. Met het consult wil een homeopaat een zo volledig mogelijk beeld 
krijgen van de zieke, dus klachten, leefomstandigheden, energieniveau, ka-
rakter en (ziekte)geschiedenis. Door deze andere invalshoek ontstaat een 
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heel ander ‘gesprek’ in het homeopathische consult. De bepalende factor 
voor de juiste geneesmiddelkeuze berust op de meest kenmerkende sympto-
men, het totaalplaatje en de hulpvraag van de patiënt. De homeopathisch 
arts is erop getraind door middel van het vraaggesprek tot zo’n totaalbeeld 
te kunnen komen. 
Naast het totale beeld van de symptomen dat de zieke laat zien, wordt in 
het homeopathisch onderzoek bovendien een inschatting gemaakt van de 
kracht van de dynamis, de levenskracht of vitaliteit. 

De homeopathische ziekteclassificatie gaat uit van gelaagdheid van 
ziekteontwikkeling bij de patiënt. Volgens de homeopathie drukt een acuut 
ziektebeeld een chronischer ziektebeeld als het ware even weg (bijvoorbeeld 
bij een acute infectie wordt psoriasisuitslag tijdelijk minder). De ziekte-
classificatie deelt het ziektebeeld van een patiënt daarom op in een aan-
tal verschillende klassen. ‘Exogeen’ zijn de symptomen die ontstaan door 
ziekmakende inwerking van buiten op de levenskracht. ‘Endogeen’ zijn de 
symptomen die op basis van een verstoring van de vitaliteit (levenskracht) 
van binnenuit ontstaan. Miasmatische belastingen worden geclassificeerd 
als endogene uitingen. 

De term ‘miasma’, gebruikt binnen de klassieke homeopathie, is een 
basisbegrip dat van belang is bij het ziek worden. Er zijn drie soorten 
miasma’s: de overgeërfde, de aangeboren en de verworven miasma’s. De 
meeste miasma’s (bijvoorbeeld het syfilitische, psorische, tuberculitische en 
sycotische miasma) zijn te beschouwen als overgeërfde energetische blauw-
drukken van de patiënt. Volgens homeopaten is het meebehandelen van 
een eventuele belasting vanuit miasma’s van doorslaggevend belang voor 
een succesvol herstel. Daarom neemt men bij een goede geneesmiddelkeu-
ze altijd de eventuele miasmatische belasting mee in de beoordeling. De 
werkwijze van de homeopaat houdt altijd een persoonlijke behandeling en 
benadering in.

De werkmethode van de homeopaat (case-taking) is dus kort samengevat:
– anamnese (vraaggesprek)
– medische analyse (klinische diagnose)
– homeopathische analyse (welke kenmerken meegenomen worden bij de            

geneesmiddelenkeuze)  
– hiërarchisering van symptomen 
– repertoriseren
– differentiaaldiagnose met Materia Medica
– gemotiveerde geneesmiddelkeuze
– gemotiveerde potentiekeuze
– behandelplan
– prognose 
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PROGNOSTIEK EN DE WET VAN HERING
De homeopathische behandelaar kan aan de reactie van de zieke na inname 
van het middel beoordelen of het gelijksoortige middel is voorgeschreven 
en of dat in de juiste potentie is gebeurd. Een accuraat gekozen middel zal 
een genezende reactie teweegbrengen. Deze kan zich op verschillende wijze 
manifesteren, maar altijd volgens de zogenoemde wet van Hering. Deze wet 
is de grondslag voor de indicatie van genezing. Volgens deze wet geneest 
een ziekte als deze in omgekeerde volgorde van de onderdrukking verloopt, 
d.w.z. van een pathologisch meer centraal niveau naar een pathologisch 
meer perifeer gebied. Bij een onjuist gekozen middel zou bijvoorbeeld een 
eczeem kunnen verdwijnen en een depressie kunnen ontstaan. Gunstig is 
ook de reactie waarbij oude symptomen uit het verleden nieuwe (jongere) 
symptomen vervangen, maar dan korter en in minder ernstige mate. Dit 
wordt beschouwd als een uiting van vitaliteit. Het lichaam is voldoende 
vitaal om onderdrukte symptomen weer tot expressie te brengen. Deze ge-
nezingscrisis en de beginverergering kunnen in elkaar overlopen. Vanuit het 
perspectief van de homeopaat worden koorts en uitscheidingsreacties als re-
actie op inname van een middel als positief beschouwd, omdat het uitingen 
van vitaliteit zijn, mits ze samengaan met of direct gevolgd worden door een 
welgevoelen bij de zieke en meer energie.

Als symptomen omgekeerd aan de wet van Hering verlopen, zijn dat te-
kenen van onderdrukking, of indicatoren voor een onjuist gekozen middel. 
Vanuit deze optiek: het onderdrukken van symptomen leidt tot ernstiger 
vormen van pathologie, is te begrijpen waarom homeopaten bij voorkeur 
reacties die als uitscheidingsreacties worden beschouwd, liever reguleren 
dan couperen.

VERSCHILLENDE STROMINGEN IN DE KLASSIEKE HOMEOPATHIE
Binnen de klassieke homeopathie bestaan uiteenlopende preferenties. De 
bekende Griekse homeopaat George Vithoulkas sluit met zijn ideeën het 
meest aan op Hahnemann en Kent. Hij heeft de ideeën van zijn voorgangers 
in een moderner jasje gestoken en hier en daar verfijnd. Hij waarschuwt 
tegen eigen subjectieve oordelen bij de diagnostiek. De Indiase homeopaat 
Rajan Sankaran werkt vooral met de mentale beelden van de geneesmid-
delen en neemt die als uitgangspunt voor zijn geneesmiddelkeuze. In Ne-
derland bracht Jan Scholten een ordening aan in homeopathische remedies 
aan de hand van het chemische periodieke systeem. In zijn boek Wonderful 
plants rangschikt hij planten conform de classificatie van het periodieke 
systeem. Ook in Canada en Zuid-Afrika zijn invloedrijke homeopaten op 
hun eigen wijze werkzaam. 

Allen hebben gemeenschappelijk dat zij uitgaan van de individuele per-
soon, geen mens is hetzelfde in de beleving van de homeopaat. Deze ziens-
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wijze heeft consequenties voor zowel de diagnostiek als de therapie. In de 
diagnostiek zal de homeopaat zoeken naar de meest kenmerkende typering 
van het gezondheidsprobleem bij de betreffende patiënt. Het toeordenen 
van de zieke aan een van de gangbare reguliere ziektecategorieën (de medi-
sche diagnose) is hem niet voldoende. In de therapie zal hij net zolang naar 
een middel zoeken tot voor de individuele patiënt het meest passende en 
veilige middel is gevonden. 

Een aantal homeopaten maakt tevens gebruik van toegepaste kinesio-
logie (spiertesten) of elektrofysiologische diagnostiek om het best passen-
de middel te bepalen. Als er bijvoorbeeld drie middelen overblijven en de 
homeopaat twijfelt welk middel nu het beste is, dan zou volgens sommige 
homeopaten het keuzeproces met behulp van spiertesten bij de patiënt ver-
gemakkelijkt worden. Dit noemt men kinesiologie.

GEEN MENS HETZELFDE
In de reguliere geneeskunde krijgt iedere persoon voor een bepaalde klacht 
hetzelfde middel, of een keuze uit een paar middelen, afhankelijk van hoe 
de ziekte precies beïnvloed moet worden. Een aspirientje is tegen de pijn, 
een bloedverdunner zorgt ervoor dat het hart minder kracht nodig heeft om 
het bloed rond te pompen, een kalmeringstablet zorgt ervoor dat je mak-
kelijker slaapt of stressvolle periodes iets makkelijker kunt doorstaan. Ook 
in de complexhomeopathie (zelfzorg) krijgt iedereen hetzelfde middel tegen 
bijvoorbeeld opvliegers of buikkoliek. 

In de klassieke homeopathie echter is het niet zo simpel. Binnen een 
groep mensen met bijvoorbeeld allemaal een hoge bloeddruk, kan iedereen 
een verschillend middel nodig hebben. Als men de totaliteit van alle klachten 
van een persoon met hoge bloeddruk meeneemt, blijkt uiteindelijk iedereen 
uniek te zijn. Zo heeft de ene persoon met hoge bloeddruk last van overge-
wicht, zweet hij veel, houdt van muziek en kan niet tegen vet eten; een ande-
re persoon is juist rusteloos, moet bewegen, voelt zich gespannen en kan niet 
goed slapen. Het is in de homeopathie overduidelijk dat deze twee mensen 
een verschillend middel nodig hebben. In de reguliere geneeskunde zouden 
beide personen eenzelfde middel, bijvoorbeeld een bètablokker, krijgen. 

De ene benadering is niet noodzakelijkerwijs beter of slechter dan de 
andere; regulier en homeopathisch hoeven elkaar niet te bijten. Alleen de 
uitgangspunten zijn anders.

CONSTITUTIETYPES 
Het lijkt in strijd met het individualiseringsprincipe zoals hierboven bespro-
ken, dat in de klassieke homeopathie door sommigen wordt gewerkt met 
zogenoemde constitutietypen. Hierbij gaat het om de totaliteit van sympto-
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men en karakteristieken van een patiënt op een bepaald moment. Bij de ge-
neesmiddelproeven van Hahnemann bleek namelijk dat een bepaalde groep 
proefpersonen veel gevoeliger was voor stof x dan de overige deelnemers. 
Een andere groep was extra gevoelig voor stof y. Deze personen lijken ‘con-
stitutioneel voorbestemd’ om sterk te reageren op een bepaald middel. Van 
een aantal geneesmiddelen, onder andere Sulfur (zwavel) en Lycopodium 
(de plant wolfsklauw), is bekend dat zij in sterke mate inwerken op een 
bepaalde groep mensen. Zo spreekt men over het ‘Sulfur-type’ of het ‘Ly-
copodium-type’. Sulfur en Lycopodium noemt men daarom constitutiemid-
delen. Constitutiemiddelen zijn vooral van belang bij chronische ziekten, 
hoewel  uiteraard niemand voor honderd procent één bepaald type is. Maar 
kennelijk ontstaan in het verloop van chronische ziekteprocessen toch be-
paalde gemeenschappelijke kenmerken. Hieronder bespreken we enkele 
vaak voorgeschreven homeopathische constitutiemiddelen, de zogenoemde 
polycresten. Overigens is niet iedereen in de homeopathie overtuigd van de 
bruikbaarheid en geldigheid van deze typeringen.

Nux vomica
De Nux-vomica-persoonlijkheid is in gezonde toestand een uitnemende, 
hardwerkende, doelmatige werknemer. Met zijn talenten komt hij vaak 
in leidinggevende beroepen terecht als directeur, zakenman of -vrouw, ac-
countant, verkoper. In ziekelijke toestand laat de Nux-vomica een drijvende 
eerzucht en een overdreven nadruk op prestatie en wedijver zien. Hij is 
extreem prikkelbaar. Dit kan ten koste gaan van zijn gezondheid. Iemand 
kan verslaafd raken aan werk; koffie, sigaretten, alcohol, seks – alle opwek-
kende middelen om zijn levensstijl vol te houden – worden gebruikt. De 
Nux-vomica-persoon heeft vooral last van zijn maag en darmen.

Lycopodium
Personen van het Lycopodium-type zijn doorgaans ambitieuze, intelligente 
mensen die verlangen naar succes. Ze gedijen in een concurrerende omge-
ving; concurrentie verbetert hun prestaties. Het basisthema van Lycopodium 
heeft te maken met onzekerheid over de acceptatie van verantwoordelijkhe-
den, wat zich uit in ‘lafhartigheid’. Innerlijk voelen Lycopodium-patiënten 
zich zwak en onvoldoende opgewassen tegen het leven, vooral als het om 
vertrouwelijk contact tussen mensen gaat. Het Lycopodium-type (in zijn 
zieke staat) kan voortdurend in angst leven dat anderen de waarheid zullen 
ontdekken wat betreft zijn innerlijke zwakte. Maar hij zal naar buiten toe 
niets van zijn innerlijk gevoel van minderwaardigheid laten merken.

Natrium muriaticum 
De persoonlijkheid van het Natrium-muriaticum-type is in zichzelf gekeerd, 
wat voortkomt uit een gevoel van grote emotionele kwetsbaarheid. Door-
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gaans is dit type een erg aardig, enigszins gereserveerd persoon. Hij houdt 
er hoge morele waarden op na, is sensitief en zal anderen niet zo snel kwet-
sen. Het Natrium-muriaticum-type is (in zijn zieke staat) overgevoelig en 
ervaart de emotionele pijn van anderen. Natrium-muriaticum-mensen heb-
ben het gevoel dat elke vorm van afwijzing, spot, vernedering of verdriet 
voor hen persoonlijk ondraaglijk zou zijn. Dus richten ze een muur op ter 
bescherming. Een Natrium-muriaticum-persoon kan heel tevreden worden 
in zijn of haar isolement.

OVERIGE WERKWIJZEN IN DE HOMEOPATHIE

CEASE-therapie 
De cease-therapie staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum 
Expression en is ontwikkeld door de Nederlandse homeopathisch arts Tinus 
Smits. Hij beschrijft op basis van zijn klinische observaties vaccinatiescha-
de bij kinderen in zijn boek Het Post Vaccinaal Syndroom. Hij nam waar 
dat vooral de hulpstoffen die aan de vaccins toegevoegd worden schadelijk 
waren voor het nog onvolgroeide immuunsysteem van baby’s, en derhalve 
immunologische en gedragsproblemen konden veroorzaken. De cease-the-
rapie richt zich specifiek op door hem waargenomen cases van autisme ten 
gevolge van vaccinatieschade en het ontstoren van deze schade onder meer 
door middel van nosoden. De cease-therapie valt onder de isotherapie.

Homeopathie en elektroacupunctuur 
Homeopathische middelen worden als therapie gebruikt na elektroacu-
punctuurdiagnostiek. Met behulp van elektroacupunctuurmetingen of 
andere vormen van elektrofysiologische diagnostiek is na te gaan of een 
bepaald middel geschikt is voor de patiënt. Ook de juiste potentiëring kan 
hiermee worden bepaald.

Homeopathie en psychologie 
Vanwege de uitgebreide aard van de anamnese in de klassieke homeopa-
thie en vanwege de compatibiliteit van beide geneeswijzen, is een groeiende 
groep homeopaten tevens psycholoog, orthopedagoog of gedragsdeskun-
dige. Datgene wat als een rode draad door het leven van de patiënt loopt, 
is wat het meest constitutioneel, karakteristiek is voor zijn levenskracht 
(manier van reageren). Deze zogenoemde ‘essentie’ van de persoon sluit 
zowel aan bij psychologische analysetechnieken zoals die van Jung, als bij 
de analysemethode voor het determineren van constitutiemiddelen.
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Homeosiniatrie 
Een betrekkelijk weinig bekende variant is de homeosiniatrie. In de vo-
rige eeuw ontdekte de Duitse homeopathische arts Weihe, zonder op de 
hoogte te zijn van de acupunctuur, 195 punten op de huid die spontaan 
of bij druk gevoelig zijn. De verschillende punten zouden in geval van 
ziekte samenhangen met een bepaald homeopathisch middel, dat juist bij 
die ziekte werkzaam is. De Franse acupuncturist Roger de la Fuye heeft 
deze gedachte uitgewerkt en er de naam homeosiniatrie (homoeos = gelijk, 
siniazo = doorzeven) aan gegeven. De therapie bestaat uit het injecteren 
van bepaalde homeopathische middelen op bepaalde acupunctuurpunten. 
Niet altijd worden injecties gegeven met homeopathische middelen, soms 
worden acupunctuurnaalden gedrenkt in een homeopathische oplossing en 
worden deze daarna in de punten ingebracht. Soms zijn reflexzones locaties 
voor injecteren, in plaats van acupunctuurpunten.

Isopathie 
Deze therapievorm, ook wel aangeduid met isotherapie (isos = gelijke), is 
een variant van de nosodentherapie. Bij isopathie behandelt men eveneens 
het gelijke met het gelijkende, en wordt ziekte met overeenkomstige ziekte-
producten bestreden. De zieke wordt hierbij echter met zijn eigen ziektepro-
ducten (zweet, speeksel, etter e.d.) behandeld. De diagnostiek bij isothera-
pie vindt net zoals bij de nosodentherapie plaats met materiaal dat niet van 
de patiënt afkomstig is.
 
Nosodentherapie 
De nosodentherapie ligt in het verlengde van de isopathie. Nosoden zijn 
preparaten die uit ziekteproducten zijn bereid. De astmanosode is bijvoor-
beeld gemaakt van sputum van een astmapatiënt. Men geeft deze nosode 
onder andere bij astma bronchiale, emfyseem en chronische bronchitis. De 
nosoden worden veelal in homeopathische verdunningen oraal of paren-
teraal toegediend. Men past de nosoden toe volgens de Similia-regel uit de 
homeopathie. Zij worden op specifieke wijze ingezet bij typische sympto-
men behorend bij een bepaald miasma. Deze therapie wordt soms gecombi-
neerd met elektroacupunctuur. Men veronderstelt dat nosoden de natuurlij-
ke afweer van het lichaam activeren. In de natuurgeneeskunde worden deze 
verdunningen ingezet om een ontgiftingsreactie op te roepen. Bij de homeo-
pathische behandeling van het zogenaamde post-vaccinaal syndroom wor-
den nosoden ontwikkeld uit de vaccins (bijvoorbeeld bmr of dktp) ingezet 
om door homeopaten waargenomen vaccinatieschade te ontstoren (zie ook 
cease-therapie).
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Organotherapie 
Deze in Frankrijk ontwikkelde vorm maakt gebruik van gezonde menselijke 
of dierlijke (meestal foetale zoogdieren zoals schaap en geit) organen en 
delen van organen. De organen worden na vriesdroging op homeopathische 
wijze verdund en gepotentieerd. De therapie is orgaangericht. Het met het 
geneesmiddel overeenkomstige orgaan wordt gestimuleerd, gereguleerd of 
geremd, afhankelijk van de gekozen verdunning. Organotherapie verschilt 
duidelijk van celtherapie (zie hoofdstuk 5), onder andere op grond van de 
potentiëring van het celmateriaal.

Spagyriek 
Een betrekkelijk weinig bekende variant op de homeopathie is de spagyriek 
(spaein = trekken, ageirein = verzamelen). Het is een samensmelting van 
onze begrippen analyse en synthese. Spagyrische geneeskunst is het eerst be-
schreven bij de Egyptenaren. Als grondlegger voor deze geneeswijze wordt 
meestal Paracelsus (1493-1541) genoemd. Hij bereidde zijn spagyrische 
middelen door oplossen, splitsen, verzamelen en weer samenvoegen van de 
inhoudsstoffen die door gistingen uit planten werden gewonnen. Door deze 
bewerking werden, volgens Paracelsus, de specifieke plantaardige levens-
krachten losgemaakt en werkzaam gemaakt. De spagyriek maakt alleen 
gebruik van plantaardige stoffen. Qua bereiding en achtergrondgedachte 
staat de spagyriek meer in verband met alchemistische geneeswijzen dan 
met de homeopathie.

INDICATIES
Veel acute of chronische klachten kunnen indicaties zijn voor homeopa-
thie. Homeopathie kent van oudsher vooral een plek in de eerstelijnszorg. 
Zolang een zieke voldoende regulerende kracht en zelfgenezend vermogen 
bezit, is homeopathie een behandeloptie. Een zieke moet immers nog in 
staat zijn om op de regulerende prikkel van het homeopathisch middel te 
reageren. Herstel hangt nauw samen met de complexiteit en de ernst van de 
ziekte van de persoon en of tijdig het juiste medicijn gevonden kan worden. 
Homeopathie is niet altijd een behandeloptie. Homeopathie kan over het 
algemeen succesvol worden toegepast, zolang de ziekte of de klachten nog 
in een omkeerbaar stadium zijn. Dan heeft er dus nog geen onomkeerbare 
weefselbeschadiging plaatsgevonden. De mogelijkheden bij onomkeerbare 
ziekten, zoals kanker, zijn beperkt en des te beperkter naarmate het ziekte-
proces verder is voortgeschreden. Homeopathie kan wel ingezet worden om 
pijnklachten te bestrijden of het algemene welbevinden te vergroten.

Om een beeld te krijgen van de gezondheidsproblemen die regelmatig 
homeopathisch worden behandeld, volgen hier voorbeelden van de Neder-
landse Vereniging van Klassiek Homeopaten:
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Psychische problemen
verlegenheid
depressies
rusteloosheid
angsten
trauma’s

Chronische ziekten
hyperactiviteit (adhd)
autisme
hoofdpijn en migraine
huidproblemen
slapeloosheid
terugkerende verkoudheden
allergieën (bijvoorbeeld hooikoorts)
reumatische klachten
astma
menstruatiestoornissen
vermoeidheid
ziekte van Pfeiffer

Acute klachten 
griep, koorts
ongevallen
ontstekingen, pijn
misselijkheid, vermoeidheid en wisselende stemmingen tijdens de zwanger-
schap

Homeopathie leent zich voor kinderen en zwangeren, onder meer omdat 
gangbare geneesmiddelen bij hen niet altijd gebruikt mogen worden. Ho-
meopathie wordt frequent gebruikt bij kinderen.

3. DE HOMEOPATHISCHE BEHANDELMETHODE

Een van de belangrijkste vragen van de homeopathische geneeskunde is  
natuurlijk hoe men aan de kennis van de diverse geneesmiddelen is geko-
men. Daarbij speelt de proving of geneesmiddelproef een doorslaggevende 
rol. 
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GENEESMIDDELONDERZOEK
Het proces waarin nieuwe homeopathische middelen worden ontwikkeld, 
wordt aangeduid als een homeopathische proving of geneesmiddelproef. 
Provings worden uitgevoerd met gezonde personen (provers). Een aantal 
provers neemt een bepaalde (vaak al verdunde) substantie in en hun symp-
tomen worden collectief geanalyseerd. Symptomen op lichamelijk, emoti-
oneel en mentaal niveau worden genoteerd. Het totaal aan kenmerkende 
symptomen dat door een bepaalde stof bij de gezonde proefpersonen kan 
worden opgewekt, noemt men het geneesmiddelbeeld van die stof. Als 
door zorgvuldige waarneming bijvoorbeeld blijkt dat een groot deel van de 
provers zich onrustig voelt en het gevoel heeft dat het hart in de keel zit, dan 
is dit een symptoom van het nieuwe geneesmiddelbeeld. 

Er zijn inmiddels meer dan duizend geneesmiddelen beschreven in de 
verschillende Materia Medica (‘woordenboeken’ van homeopathische mid-
delen). De professioneel homeopaat maakt zich deze Materia Medica zo 
goed mogelijk eigen en leert zo de verschijningsvormen van symptomen 
bij de patiënt goed te vertalen naar een geneesmiddelbeeld. Het is hierbij 
essentieel dat een proving volgens vaste richtlijnen wordt uitgevoerd. Deze 
richtlijnen voor geneesmiddelenonderzoek zijn in eerste aanleg ontwikkeld 
door Hahnemann. Later kwamen nieuwere methoden in gebruik, zoals de 
zogenaamde homeopathische pathogenetische proeven (hpt’s). Deze laatste 
methode is meer afgestemd op de hedendaagse vereisten van een weten-
schappelijke studie.

HOMEOPATHISCHE GENEESMIDDELEN
Voorschriften voor de bereiding van homeopathisch gebruikte middelen 
zijn te vinden in de homeopathische farmacopee. De bereidingsregels voor 
homeopathische geneesmiddelen staan vermeld in de Europese farmacopee 
of in de Duitse of Franse farmacopee (Homöopathisches Arzneibuch resp. 
Farmacopée Française). 

Als grondstof voor homeopathische geneesmiddelen kunnen planten, 
dieren, delfstoffen of chemische verbindingen dienen. Er is een duizendtal 
regelmatig gebruikte homeopathische geneesmiddelen. Ongeveer achthon-
derd daarvan zijn plantaardig. Sommige planten worden veel gebruikt, zo-
als monnikskap (Aconitum) of heggenrank (Bryonia). De planten worden 
in het wild gezocht of gekweekt. Elk jaar worden verse planten aangevoerd 
en bewerkt tot geneesmiddelen. Bij binnenkomst wordt het plantenmate-
riaal eerst getest of het wel om de precieze variant van het kruid gaat die 
nodig is voor het middel. Vervolgens wordt de plantenmassa in een snijma-
chine met alcohol vermalen. 

Gelijktijdig wordt het sapgehalte bepaald om te berekenen hoe groot 
uiteindelijk de hoeveelheid toe te dienen alcohol moet zijn. Het mengsel van 
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de plantenbrij wordt veertien dagen ingeweekt (gemacereerd) en vervolgens 
geperst en gefilterd. Dit sap heet de oertinctuur en is de grondstof voor de 
homeopathische bereidingen. 

Dierlijk materiaal, bijvoorbeeld dat van de honingbij (Apis mellifica) 
wordt op een soortgelijke manier als de plantaardige stoffen bewerkt. Bij 
delfstoffen en chemische stoffen (mineralen en zouten) is onderscheid te 
maken tussen oplosbare en onoplosbare stoffen. Van de oplosbare stoffen 
maakt men verdunningen in water en alcohol. Onoplosbare stoffen worden 
verwreven met melksuiker in een verhouding van 1 deel grondstof met 9 
delen melksuiker. 

Een aparte categorie geneesmiddelen zijn de nosoden. Ze zijn gemaakt 
van verdunde en gepotentieerde humane ziekteweefsels of excreties en vor-
men daarom een aparte groep geneesmiddelen. Een bekend voorbeeld hier-
van is Psorinum, gemaakt van de blaasjes van de schurft. Deze nosoden 
worden vaak ingezet als zich tijdens de behandeling een blokkade voordoet, 
of bij een miasmatische belasting. 

De verdunningen worden bereid volgens de methode van: 
– Hahnemann, waarbij voor iedere verdunningsstap een deel van de 

verdunning wordt overgeheveld in een ander flesje, en honderd maal 
krachtig wordt geschud, waarna een volgende verdunningsstap volgt, 
eveneens afgesloten met honderd maal schudden; 

– Korsakov, waarbij een flesje, na aanvankelijke bevochtiging van de bin-
nenwand met de grondstof en krachtig schudden, na leeggieten steeds 
opnieuw wordt gevuld en geschud (1K). Vanaf de vierde verdunning 
wordt alleen verdund met zuiver water. Op deze wijze kan worden ver-
dund tot 100.000 K.
Homeopathische geneesmiddelen worden aangeboden in tabletten, 

druppels, granules (grote korrels) of globuli (kleine korrels).

Hulpstoffen
Voor de bereiding van homeopathische geneesmiddelen zijn hulpstoffen no-
dig. Voor tabletten zijn dat melksuiker (lactose), tarwezetmeel en magnesi-
umstearaat (een antiklontermiddel). Globuli zijn korrels gemaakt van sui-
ker waarop de tinctuur is aangebracht. Granulen zijn gemaakt van suiker 
en melksuiker. De druppels bevatten alcohol. Voorzichtigheid is geboden bij 
zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, en kinderen.

Inname
Hoe een middel moet worden ingenomen en hoe vaak dit dient te worden 
herhaald, wordt door de homeopathische behandelaar duidelijk uitgelegd. 
Als stelregel geldt dat zeer sterke verdunningen eenmalig worden ingeno-
men om vervolgens de reactie op het middel af te wachten. Afhankelijk van 
de potentie wordt het homeopathisch geneesmiddel dagelijks, eenmaal per 
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week, per 14 dagen of per maand of met nog langere tussenpozen voorge-
schreven. Een LM-potentie kan dagelijks of zelfs tweemaal per dag worden 
voorgeschreven en een C30-potentie mag wekelijks worden genomen: in 
acute gevallen worden oplossingen gemaakt die een paar maal per dag kun-
nen worden genomen. Leidraad bij de inname van homeopathische genees-
middelen is het advies van de behandelaar.

De korrels worden niet aangeraakt met de vingers. Homeopathische 
geneesmiddelen in medicijnflesjes of papieren zakjes, vooral de sterke ver-
dunningen, moeten worden bewaard op een donkere plaats waar een ge-
middelde temperatuur heerst, vrij van sterke geuren en niet bij bronnen van 
elektromagnetische straling. Het College ter Beoordeling van Geneesmid-
delen (CBG) controleert homeopathische geneesmiddelen op kwaliteit en 
veiligheid. Homeopathische geneesmiddelen zijn veilig, mits goed gebruikt.

Verschil in homeopathische, kruiden- en antroposofische geneesmiddelen
Kruidengeneeskunde, homeopathie en antroposofische geneeskunde ma-
ken gebruik van de plantenwereld, maar de bereiding, de toepassing en de 
achterliggende filosofie zijn wezenlijk verschillend. In de volksmond wor-
den kruidengeneeskunde en homeopathie vaak met elkaar verward, net als 
kruidengeneeskunde en antroposofische geneeskunde. Kruidengeneeskunde 
en homeopathie of antroposofische geneeskunde zijn beslist niet hetzelf-
de. De kruidengeneeskunde werkt met daadwerkelijke delen van planten 
(zie hoofdstuk 6), terwijl in de homeopathie de werking berust op het ver-
dunnen en schudden van middelen volgens een voorgeschreven procedure 
(‘potentiëren’) en het gelijksoortigheidsprincipe. Sterk verdunde delen van 
planten worden gebruikt als homeopathisch middel. Dat is dus anders dan 
het pure sap of het pure onverdunde kruid. Antroposofische geneesmidde-
len worden op een typische manier bereid, waarbij het ‘potentiëren’ een 
belangrijke rol speelt, maar er bovendien sprake is van ritmisch behandelde 
plantsubstanties of gevegetabiliseerde metalen (zie hoofdstuk 9). Volgens 
antroposofen wordt door potentiëren het procesaspect of de etherkracht 
van het middel geconcentreerd, maar in de antroposofische geneeskunde 
gaat men veelal niet verder dan D30.

Wetgeving
In 1992 ontstond de Europese wetgeving voor de registratie van homeopa-
thische geneesmiddelen, en het jaar daarop is die wetgeving in Nederland 
ingevoerd. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen draagt zorg 
voor de uitvoering van de registratie.

Deze registratieregeling kan worden opgedeeld in twee categorieën: de 
enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen en de samengestelde, ofwel 
complexgeneesmiddelen. De producten worden op kwaliteit en op veilig-
heid beoordeeld en er moet worden aangetoond dat ze gemaakt zijn volgens 
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de farmacopee. De werkzaamheid hoeft bij de groep homeopathische pre-
paraten die verder dan 1:10.000 verdund zijn (D4) niet te worden aange-
toond. Op het etiket van deze geneesmiddelen moet wel verplicht worden 
vermeld dat ‘de werkzaamheid door het College ter Beoordeling van Ge-
neesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria is beoordeeld’. 

Sinds juli 2012 is de Regeling Geneesmiddelenwet aangepast, waardoor 
op de verpakking of in de bijsluiter van homeopathische geneesmiddelen 
niet langer vermeld mag worden waarvoor het middel gebruikt kan wor-
den. Fabrikanten geven daarom geen homeopathische producten meer uit 
met indicaties op de verpakking. Er staat alleen nog op hoe het product 
heet, en dat het een ‘homeopathisch geneesmiddel’ betreft. Uit het oogpunt 
van publieksvoorlichting is dit geen goede zaak.

4. ONDERZOEK EN RESULTATEN

In deze paragraaf worden de resultaten besproken die met een homeopathi-
sche behandeling behaald zouden kunnen worden. In de eerste plaats moet 
worden vastgesteld dat in de homeopathie genezen niet betekent het louter 
doen verdwijnen van de individuele klachten (symptoombestrijding), maar 
het opheffen van de geneigdheid bij de patiënt om op bepaalde prikkels te 
reageren. Dit houdt in dat het eigen controlesysteem van de zieke weer goed 
gaat functioneren en voor dat doel de arts of therapeut idealiter dat ene 
middel weet te vinden dat het verloren gegane evenwicht doet herstellen.

In de tweede plaats onderschrijft ook de homeopathie de noodzaak van 
evidence based handelen. Dat betekent volgens Sackett c.s (1996) dat de 
behandeling bij de keuze voor een bepaalde therapie aan drie vereisten moet 
voldoen:
1.  de wetenschappelijke stand van zaken;
2.  de ervaring van de behandelaar;
3.  de behoeften en mogelijkheden van de patiënt.

1. Wetenschappelijke stand van zaken
Wat het eerste punt betreft: wetenschappelijk onderzoek heeft hier tot doel 
de waarde van therapievormen voor de gezondheid in kaart te brengen. Bin-
nen de alternatieve geneeswijzen, waaronder de homeopathie, wordt meest-
al veel waarde toegekend aan eeuwenlange ervaring. Desondanks is men 
ook op dit gebied overtuigd geraakt van de noodzaak om per geneeswijze 
aanvullend wetenschappelijk onderzoek te doen naar werking, werkzaam-
heid en veiligheid. Dit onderzoek vond en vindt al op grote schaal plaats. 
Om een idee te geven: in 2015 waren in Pubmed, CoreHom, Hombrex en 
Ayush (digitale medische bibliotheken waar wetenschappelijke publicaties 
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over onderzoek te vinden zijn) alleen al 15.000 studies over homeopathie 
te vinden. 

2. Ervaring van de behandelaar
In de tweede plaats merken we op dat in de homeopathie (evenals in an-
dere complementaire geneeswijzen) het wetenschappelijk onderzoek achter 
blijft bij het reguliere geneesmiddelenonderzoek (zie ook hoofdstuk 4). Het 
Europees Parlement heeft in 1999 aangegeven belang te hechten aan we-
tenschappelijk bewezen werkende reguliere medicijnen. Tegelijkertijd stelde 
deze Raad dat in Europa en daarbuiten het belang van alternatieve, com-
plementaire en niet-conventionele geneeswijzen groeiende is en dat mede 
daarom het onderzoek op dit gebied moet worden gestimuleerd. Ook de 
Wereldgezondheidsorganisatie (who) stelde dit in 2013 vast. De who initi-
eerde in dit verband drie strategische activiteiten:
1.  de opbouw van de kennisbasis en het formuleren van nationaal beleid;
2.  versterking van veiligheid, kwaliteit en effectiviteit door middel van      

regelgeving;
3.  het bevorderen van universele dekking van de gezondheidszorg door 

de integratie van traditionele en complementaire zorg in de nationale 
gezondheidssystemen.

3. Behoeften en mogelijkheden van de patiënt
In de derde plaats moet worden gewezen op de rol en betekenis van traditie. 
De hedendaagse kennis over de werking van homeopathie en de beteke-
nis daarvan voor de gezondheid is vooral gebaseerd op het gebruik van 
homeopathie in de praktijk. Er is hier sprake van ruim tweehonderd jaar 
ervaring met enorme aantallen patiënten, duizenden verslagen van casuïs-
tiek in vakliteratuur en rapporten van de bestrijding van epidemieën met 
behulp van homeopathie. Dit materiaal is echter nog niet op een systemati-
sche en wetenschappelijke wijze geanalyseerd. Dat is jammer, omdat zonder 
dit onderzoek vandaag de dag in onze gezondheidszorg deze verstrekking 
niet meer wordt vergoed door de verzekeraar. Officieel wordt gesteld dat 
(tweehonderd jaar) ervaring mogelijk lijdt aan ‘bevestigingsbias’: mensen 
zouden graag zien wat ze willen zien, en daardoor worden ze bevestigd in 
hun bestaande overtuigingen. Maar dit is slechts een veronderstelling, niet 
getoetst aan de werkelijkheid.

PRAGMATISCH OBSERVATIONEEL ONDERZOEK
Dit is onderzoek naar wat de homeopathische behandeling kan betekenen 
voor mensen met specifieke klachten. Hierbij wordt bijvoorbeeld het ver-
loop van het herstel van groepen mensen gevolgd die onder homeopathi-
sche behandeling staan. Er wordt dan gemeten wat het verschil is tussen 
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begin- en eindpunt van een behandeling. Ook kan worden gemeten wat het 
effect is van een homeopathische behandeling in vergelijking met een andere 
behandeling.

Voorbeelden van pragmatisch observationele studies:

Studie 1
In Engeland zijn verschillende studies naar het verloop van herstel bij he-
terogene patiëntgroepen in de nhs-homeopathieziekenhuizen uitgevoerd. In 
Dorset werd homeopathische zorg in de kliniek van de National Health  
Service over de periode van tien jaar geëvalueerd; 85% van de patiënten 
ervoer herstel en 46% van de patiënten gebruikte minder geneesmiddelen 
(Bawden 2012). In Bristol, Glasgow, Liverpool, Londen en Tunbridge Wells 
werden gegevens uit 1602 patiëntvervolgafspraken in alle vijf nhs homeo-
pathische ziekenhuizen gedurende een maand verzameld. Bij de tweede 
afspraak ervoer 34% van de patiënten een verbetering die hun dagelijks 
leven beïnvloedde. Bij de zesde afspraak was dit percentage gestegen naar 
59%. Eczeem, het chronisch vermoeidheidssyndroom, menopauzale klach-
ten, artrose en depressie waren de ‘top-vijf’ indicaties waar hulp voor werd 
gezocht (Thompson e. a. 2008). Een observationele studie in het Bristol 
academisch homeopathieziekenhuis waarin 6500 patiënten met meer dan 
23.000 consulten over een periode van zes jaar werden gevolgd, rapporteer-
de voor 70% van patiënten een verbetering van de gezondheid, waarvan 
50% een belangrijke verbetering. De grootste verbeteringen werden gemeld 
bij eczeem of astma bij kinderen, inflammatoire darmziekte, migraine, het 
prikkelbaredarmsyndroom en menopauzale problemen (Spence, Thompson 
& Barron 2005).

Studie 2
In een internationaal onderzoek onder zes huisartsenpraktijken (in Duits-
land, Zwitserland, Oostenrijk en de Verenigde Staten) met in totaal vijf-
honderd patiënten bleek homeopathie even effectief als reguliere zorg bij 
de behandeling van de drie onderzochte klachten allergie, oorklachten 
en klachten aan de luchtwegen (Riley, Fischer, Singh, Haidvogl & Heger  
2001).

Studie 3
Onderzoekers Bornhöft en Matthiessen (2011) concludeerden dat er ‘vol-
doende bewijs is voor de klinische werking en de veiligheid van homeopa-
thie’. Deze onderzoekers vonden aanwijzingen voor lagere zorgkosten, ver-
oorzaakt door een verminderd ziekteverzuim (van 32 naar 24 ziektedagen) 
en een lager gebruik van geneesmiddelen. 
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Studie 4
In Duitsland zijn verschillende observationele studies uitgevoerd waar-
uit blijkt dat mensen goed herstellen als ze met homeopathie worden 
behandeld; twee voorbeelden worden besproken. Gedurende acht jaar 
werden chronisch zieke patiënten behandeld met homeopathie ge-
volgd. Meer dan 3500 volwassenen en kinderen ontvingen de gebruike-
lijk zorg van homeopathische huisartsen. De ernst van de ziekte daalde 
aanzienlijk (p < 0.001) van het begin van de studie, na twee jaar en na 
acht jaar van homeopathische behandeling. Met name na acht jaar wa-
ren de ziekte-ernstcijfers bijna identiek aan 2-year follow-up, hetgeen 
volgens de onderzoekers een indicatie zou zijn van langetermijnvoorde-
len voor de gezondheid (C. M. Witt, Ludtke, Mengler & Willich 2008).  
Uit onderzoek van de Universiteit van Berlijn blijkt dat homeopathie als 
aanvullende behandeling op de reguliere zorg bij psoriasis voordelen heeft. 
Mensen met psoriasis voelen zich aanzienlijk beter door de behandeling 
met homeopathie en hoeven minder vaak gebruik te maken van de reguliere 
zorg (C. M. Witt, Ludtke & Willich 2009).

Studie 5
Homeopathie wordt veel gebruikt in Frankrijk. Het EPI3 cohort onderzoek 
is een groot onderzoek met 8559 patiënten in huisartspraktijken; het beoor-
deelde de doelmatigheid van homeopathische behandeling. De belangrijkste 
bevindingen zijn dat patiënten met klachten aan de bovenste luchtwegen 
even goed herstelden met homeopathie in vergelijking met gangbare zorg, 
maar hiervoor minder allopathische medicatie nodig hadden. Voor mensen 
met gewrichtsklachten was hetzelfde beeld te zien; een even goed klinisch 
effect bereikt met de helft minder voorschriften aan nsaid’s en minder 
bijwerkingen ten gevolge van dit verlaagde gebruik aan nsaid’s (Grimal-
di-Bensouda e. a. 2014; Rossignol e. a. 2011). 

EXPERIMENTEEL RCT-ONDERZOEK
Nadeel van het hierboven besproken observationele onderzoek is dat er 
geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de werking van het homeo-
pathisch middel zelf en overige effecten die bijdragen aan herstel. Dat zijn 
vooral het psychologische effect van het consult en het positieve effect dat 
optreedt louter door het vertrouwen van de patiënt in de heilzame werking 
van een behandeling (placebo-effect). Om de werking van alleen het middel 
te kunnen vaststellen is een gerandomiseerde klinische studie (Randomi-
zed Controlled Trial, rct) nodig. Binnen de homeopathie zijn, zeker in het 
buitenland, verschillende rct’s uitgevoerd waaruit het specifieke effect van 
een homeopathisch middel blijkt. Volgens het Britse Homeopathy Research 
Institute werden tegen het einde van 2014 189 verschillende rct’s in de 
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homeopathie voor honderd verschillende medische condities gepubliceerd 
in peer-reviewd tijdschriften: 41% had positieve uitkomsten, 5% negatieve 
uitkomsten en 54% had uitkomsten die nog geen duidelijkheid gaven.

Uit onderzoek van de Universiteit van Arizona blijkt bijvoorbeeld dat klas-
sieke homeopathie mogelijkheden biedt voor mensen met fibromyalgie. 
Klassieke homeopathie gaf vrouwen, in vergelijking met vrouwen die een 
nepmiddel kregen, na vier maanden verbetering van fibromyalgie. Deze 
vrouwen hadden gemiddeld al vijftien jaar klachten (Bell, Lewis 2nd, e.a. 
2004).

 
Interessant is ook de uitkomst van een Indiase gerandomiseerde, dubbel-
blinde, placebo-gecontroleerde klinische studie (dus rct) naar de behan-
deling met homeopathie in aanvulling op de standaardzorg voor antibi-
oticaongevoelige longtuberculose. Behandeling met homeopathie bovenop 
de standaardbehandeling lijkt de kans op genezing significant te vergroten 
(Chand e.a. 2014).

De geïndividualiseerde (klassiek) homeopathische behandeling van diarree 
bij kinderen werd onderzocht. Uit een meta-analyse van drie placebo-ge-
controleerde gerandomiseerde trials door Jacobs e.a. (2003) bleek dat 
homeopathische behandeling de duur van de diarree beperkt (p = 0,008) 
(Jennifer Jacobs, Jonas, Jiménez-Pérez & Crothers 2003). Significante re-
sultaten werden gevonden in twee rct-studies voor de geïndividualiseerde 
homeopathische behandeling van oorinfecties bij kinderen (J. Jacobs, Sprin-
ger & Crothers 2001; Sinha e. a. 2012).

ZORG- EN MEDICIJNGEBRUIK
Een nuttige vorm van onderzoek is ook die naar het eventueel afnemen-
de gebruik van reguliere zorg, ziekteverzuim en/of verminderd medicijn-
gebruik, tijdens of na een homeopathische behandeling. Onze gezond-
heidszorg staat voor de uitdaging om de groeiende vraag naar zorg op 
te vangen en de zorg efficiënter en (nog) klantvriendelijker te maken. Er 
zijn duidelijke aanwijzingen dat homeopathie een bijdrage zou kunnen 
leveren aan vermindering van de zorgkosten. Uit onderzoek is gebleken 
dat homeopathie meestal goedkoper is, vooral omdat de kosten voor ge-
neesmiddelen lager zijn en omdat minder vaak naar het ziekenhuis wordt 
doorverwezen. Daarnaast past de persoonlijke benadering die gebruikelijk 
is in de homeopathie beter bij de chronische ziekten die vandaag de dag 
meer voorkomen.
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Health Technology Assessment (HTA)
In Zwitserland en Portugal is homeopathie onderdeel van de algemene zorg. 
Ook wordt homeopathie vergoed vanuit het basispakket van de zorgverze-
kering. In Zwitserland is deze situatie tot stand gekomen door een zoge-
naamd Health Technology Assessment-rapport. In het lijvige rapport wordt 
geconcludeerd dat uit 20 van de 22 overzichtsartikelen (uitgevoerd over 
563 studies) blijkt dat homeopathie doeltreffend, effectief en veilig is en 
daarom als therapievorm past in de gezondheidszorg. Het verslag bevat een 
systematische review voor infecties van de bovenste luchtwegen en aller-
gieën en concludeerde dat een positief effect niet alleen blijkt uit de place-
bo-gecontroleerde studies, maar vooral vergelijkbaar is met conventionele 
behandelingen. Dit verslag strookt volledig met de beginselen van ebm, in 
tegenstelling tot de beoordeling op basis van rct’s alleen. Meer dan 85% 
van de Zwitserse bevolking heeft aangegeven dat zij alternatieve en com-
plementaire zorg in het zorgpakket opgenomen willen zien. Op basis van 
het rapport heeft de Zwitserse overheid in 2012 besloten homeopathie voor 
een periode van zes jaar in het basiszorgpakket van de zorgverzekering op 
te nemen (Bornhoft & Matthiessen 2011; Bornhöft e. a. 2006). 

KOSTENEFFECTIVITEIT
Onder deze noemer wordt tegenwoordig veel onderzoek gedaan waarin 
enerzijds de gezondheidswinst van een bepaalde behandelwijze wordt vast-
gesteld en anderzijds de kosten die voor het bereiken daarvan zijn gemaakt. 
Een studie van Witt en collega’s (2005) naar de kosten en effectiviteit van de 
homeopathische en de reguliere behandeling bij chronische klachten, leidde 
tot de conclusie dat patiënten die met homeopathie behandeld waren, meer 
vooruitgingen bij gelijkblijvende kosten (C. Witt e. a. 2005). 

Een studie van Wassenhoven en Ives (2004) liet een significant verschil 
zien in de kosten van een homeopathische behandeling ten opzichte van een 
reguliere behandeling. Ook toonden patiënten die met homeopathie behan-
deld waren een significante verbetering. Uit Italiaans onderzoek blijken de 
lagere kosten voor de homeopathische behandeling bij luchtwegproblemen 
samen te hangen met een verminderd geneesmiddelgebruik (Rossi, Crudeli, 
Endrizzi & Garibaldi 2009). Uit andere studies blijkt de noodzaak voor 
antibiotica fors af te nemen door een behandeling met homeopathie (Chand 
e.a. 2014; Grimaldi-Bensouda e.a. 2014; Sinha e.a. 2012). Daarnaast is 
gebleken dat wanneer mensen door een arts worden behandeld die een com-
plementaire behandelmethode toepast, zij voor hun verzekeraar jaarlijks 
240 euro besparen (Baars & Kooreman 2014). 
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FUNDAMENTEEL ONDERZOEK 
In het ‘fundamentele onderzoek’ is het doel enerzijds aan te tonen dat ster-
ke verdunningen in de homeopathie werkzaam kunnen zijn, en anderzijds 
hoe die werking verklaard kan worden. Dit fundamentele onderzoek neemt 
een vlucht omdat er nieuwe technologieën ter beschikking zijn gekomen. 
Hiermee kan activiteit van verdunde homeopathische geneesmiddelen (tot 
boven het getal van Avogadro, dus > D23) zichtbaar worden gemaakt. 
Voorbeelden van deze technieken zijn de bio-kristallisatiemethode, chro-
mochemie, nanotechnologie  en het meten van genexpressie.

 
Bio-kristallisatiemethode
Onderzoekers van de Universiteit van Bern in Zwitserland vergeleken de 
werking van water met die van een homeopathisch middel. Er werd gebruik-
gemaakt van de bio-kristallisatiemethode, een vrij gangbare test om de kwa-
liteit van voeding te onderzoeken. Bij deze methode werden tuinkersplantjes 
gekweekt die in een hoge homeopathische verdunning gemengd werden met 
koperzouten. Bij het uitkristalliseren van dit mengsel ontstaan heel specifie-
ke, driedimensionale vormen. Deze worden door een computer geanalyseerd. 
Het onderzoek werd in een serie van vijftien onafhankelijke experimenten in 
twee verschillende laboratoria uitgevoerd, waarbij zowel gewoon water als 
het middel Stannum metallicum D30 werd gebruikt om de tuinkersplantjes 
op te kweken. Onderzoekers en beoordelaars wisten niet in welke flesjes wa-
ter zat en in welke het homeopathisch middel. Bij vergelijking tussen de wa-
terkristallisatie en Stannum-kristallisatie werden grote verschillen waargeno-
men. Deze verschillen werden ook gevonden toen de experimenten werden 
herhaald (Baumgartner, Doesburg, Scherr & Andersen 2012).

Verfstoffen (chromochemie)
Stephen Cartwright van het Diagnox Laboratory/Cherwell Innovation Cen-
tre te Oxford voert onderzoek uit waarin de werkzaamheid van sterke ver-
dunningen van homeopathische geneesmiddelen aangetoond wordt door 
middel van het gebruik van verfstoffen. Deze zogenaamde solvatochrome 
verfstoffen kleuren in een bepaalde dynamisch reactie in gewoon water als 
oplosmiddel. Als dezelfde verfstof in een sterk verdund homeopathisch mid-
del wordt opgelost, vindt er een verandering in dit reactiepatroon plaats. 
Deze verandering wordt zichtbaar door kleurverandering in de verfstof. 
Deze verfstoffen kleuren dus in gewoon water met een typerende kleur. Los 
je ze op in een homeopathische oplossing, dan is er een andere kleur waar te 
nemen. Hieruit blijkt dat de homeopathische verdunning meer is, of anders 
is, dan alleen maar water. Uit zijn onderzoek blijkt bovendien dat de reactie 
van de kleurstof afhankelijk is van de verdunningsgraad of potentie van het 
homeopathisch middel en de homeopathische remedie waarin de verfstof 
is opgelost. Daar waar hoge verdunningen de oplossing divergeren, lijken 
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lagere verdunningen juist te aggregeren naar een neutraal evenwicht van de 
kleurstof toe. Doordat het nu mogelijk is door middel van deze kleurstof de 
activiteit van de verdunning en het middel vast te stellen, wordt het mogelijk 
om bij de productie van homeopathische middelen een kwaliteitscontrole 
uit te voeren naar het eindproduct. Een homeopathisch middel is uitsluitend 
van goede kwaliteit als het in de verfstofproef activiteit (kleurverandering) 
laat zien. Dit levert voordeel op voor behandelaren, omdat de betrouwbaar-
heid van de werking van het homeopathische product wordt verhoogd. Met 
behulp van dit onderzoek kunnen bijvoorbeeld fabrikanten van homeopa-
thische geneesmiddelen de kwaliteit van hun product controleren.

NANODEELTJES
De aanname dat er niets meer van de oorspronkelijke stof in homeopathische 
geneesmiddelen aanwezig is, blijkt niet te kloppen. Zelfs in sterk verdunde ho-
meopathische middelen worden nanodeeltjes van het oorspronkelijke homeo-
pathische materiaal aangetroffen. Dit zijn deeltjes met een afmeting van 1-100 
nanometer (duizendste millimeters); zij bestaan uit een kleine duizend atomen 
of moleculen. Deze nanodeeltjes zouden de medische werking van de genees-
middelen kunnen verklaren. Onderzoek naar nanodeeltjes in de homeopathie 
vond onder andere plaats aan de Mahatma Gandhi Universiteit in Kottyam 
(India) en aan het Samueli Instituut in Alexandria (Verenigde Staten). Weten-
schappers Shah en Rajendran voerden onderzoek uit waarin nanodeeltjes uit 
de homeopathische geneesmiddelen Carbo vegetabilis en Aurum metallicum 
in verdunningen van C6 tot C1000 op foto’s zichtbaar werden gemaakt. De 
gelijksoortige prikkels vanuit nanodeeltjes zouden het lichaam op zodanige 
wijze prikkelen, dat er een genezende, op balans en herstel gerichte reactie 
ontstaat. De nanodeeltjes ontstaan door het krachtig schudden van de ho-
meopathische geneesmiddelen tijdens het verdunnen (Bell & Schwartz 2013; 
Chikramane, Suresh, Bellare & Kane 2010; Elia e.a. 2014). 

Elektro-encefalografie (eeg)
Er is meer onderzoek waaruit de werkzaamheid van sterke verdunningen 
blijkt. Een methode die voor dit type onderzoek gebruikt wordt, is de elek-
tro-encefalografie (eeg). De Amerikaanse onderzoekster Bell toonde ver-
andering in eeg aan bij proefpersonen die aan verschillende sterktes van 
twee sterk verdunde homeopathische geneesmiddelen roken (Bell, Lewis 
e.a. 2004).

Overige methoden
In een systematische review naar experimenten met hoge verdunningen is in 
75% van 67 onderzoeken een effect te zien bij sterke verdunningen (Claudia 
M. Witt e.a. 2007). 
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Eerder onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat een sterke verdunning aller-
gische reacties in cellen kon voorkomen (Belon e.a., 2004). 

Ook werd van sterke verdunningen van het homeopathisch middel Apis 
mellifica een gunstige invloed op bepaalde genen in de cel gezien. Deze ge-
nen hebben te maken met ontsteking en stress (Bigagli e.a. 2014). 

Door middel van kwantitatieve PCR-technieken werd een respons van 
verschillende Arnica-montana-potenties in menselijke macrofagen waarge-
nomen (Olioso, Marzotto, Bonafini, Brizzi & Bellavite 2016). 

In meerdere studies zijn effecten van homeopathische verdunningen 
op genen bestudeerd. Er is voldoende bewijs voor de werkzaamheid van 
hoog gepotentieerde verdunningen. De International Homeopathic Medical 
League (lmhi) heeft in samenwerking met de European Council of Home-
opathy en het Central Council for Research in Homeopathy in 2015 een 
Scientific Framework of Homeopathy opgesteld (lmhi 2015). 

In dit raamwerk worden meer dan 100 studies beschreven waaruit de 
werking van hoge verdunningen blijkt. De vraag is alleen hoe het kan dat 
deze middelen ook een geneeskrachtig effect sorteren.

WERKINGSMECHANISME
Er is veel onderzoek uitgevoerd (ruim 8000 artikelen) om achter de wer-
king van sterke verdunningen te komen. Ondanks alle inspanningen is deze 
vraag nog niet eenduidig beantwoord. Het proces van intensief en krachtig 
verschudden bij iedere verdunningsstap maakt de vraag gecompliceerd. Het 
momenteel beschikbare bewijs – onder meer op basis van het werk van de 
Italiaanse onderzoeker Bellavite – ondersteunt het idee dat de structuur van 
water en de daarin opgeloste stoffen hierbij een rol spelen. Dit type onder-
zoek laat zich echter heel moeilijk herhalen vanwege de grote gevoeligheid 
van hoge verdunningen (Bellavite, Marzotto, Olioso, Moratti & Conforti 
2014). 

Gaandeweg ontstonden de volgende verklaringsmogelijkheden voor de 
werking van sterke verdunningen (Wisseborn 2015):
– Water heeft een geheugen en homeopathie werkt doordat water de in-

formatie en energie van de oorspronkelijke substantie draagt.
– Sterke verdunningen werken doordat nanodeeltjes van de oorspronkelij-

ke stof in het homeopathisch middel aanwezig zijn. Homeopathie is een 
vorm van nanogeneeskunde.

– Homeopathie werkt via een krachten- en informatieveld op afstand via 
elektromagnetische veranderingen.

– Homeopathie werkt via ‘kwantum entanglement’: op een bepaalde ma-
nier zijn de patiënt, behandelaar en het middel met elkaar verbonden.

– Chaostheorie: bij een oplopende verdunning vertoont een oplossing een 
schijnbaar chaotisch patroon van pieken en dalen van activiteit.
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MODEL-VALIDITEIT
Hiervoor bespraken we diverse vormen van onderzoek inzake de homeopa-
thie: praktijkonderzoek, kosten van zorg en gebruik, kosteneffectiviteitsa-
nalyses, experimenteel onderzoek, enzovoorts. Daaruit wordt duidelijk dat 
er al veel onderzoek op het gebied van de homeopathie werd verricht, meer 
wellicht dan op sommige wel erkende deelgebieden van de geneeskunde. 

Desondanks blijft de discussie over de werking van homeopathie voort-
duren. The Lancet publiceerde in 1997 een meta-analyse over 89 rct’s bij ho-
meopathie, waaruit een gunstig effect van homeopathie blijkt. Er is verschil 
tussen het effect van homeopathie en dat van een placebo, in het voordeel 
van homeopathie. Dit verschil kan niet op toeval berusten (Linde e.a. 1997).  
Maar Shang en collega’s concluderen in 2005 dat het effect van homeopa-
thie niet beter zou zijn dan dat van een placebo. Hierop kwam een reactie 
van de Nederlandse onderzoekers Rutten en Stolper (2008), die ernstige 
tekortkomingen  in de analyse van Shang aantoonden. De discussie zal dus 
nog wel even voortduren. De onderzoeksgemeenschap in de homeopathie 
startte in 2010 onder leiding van onderzoeker Robert Mathie van de Fa-
culty of Homeopathy in Londen een rigoureus analyseprogramma naar de 
effecten van de homeopathische behandeling. Als eerste ontwikkelde deze 
groep een vragenlijstinstrument om de zogenaamde model-validiteit van 
de in de studies gebruikte vorm van homeopathie te bepalen. Deze lijst 
werd vervolgens gevalideerd door de interbeoordelaars-overeenstemming 
te toetsen; deze bleek hoog. Vervolgens zijn de eerste systematische analyses 
uitgevoerd en inmiddels gepubliceerd, waaruit de specifieke, boven placebo 
uitstijgende effecten voor homeopathie blijken (R.T. Mathie e.a. 2012; R. 
T. Mathie e.a. 2015). 

ONDERZOEK OM DE TOEPASSING VAN HOMEOPATHIE TE VERBETEREN
Bij homeopathieonderzoek bestaat een domein van onderzoek dat zich be-
zighoudt met onderzoeksvragen uit de praktijk van homeopaten. Dit onder-
zoek richt zich enerzijds op het verbeteren van de uitvoering van provings 
en de methodologie voor het uitvoeren van deze provings. Goed uitgevoer-
de provings leveren immers betrouwbare Materia Medica op, de basis voor 
klinische besluiten van de homeopaat. Daartoe is een instrument ontwik-
keld dat de homeopaat helpt de kwaliteit van een proving te beoordelen: 
de MQI. 

Anderzijds richt onderzoek zich op het diagnostisch proces van reper-
toriseren; op welke wijze kan de homeopaat sneller en met meer accurates-
se tot de juiste Similia-keuze voor de zieke komen? Bij de ‘interbeoorde-
laars-betrouwbaarheid’ gaat het om de vraag in hoeverre verschillende 
beoordelaars bij het uitvoeren van eenzelfde meting tot hetzelfde oordeel 
komen. Voor een studie kregen tweehonderd homeopaten een vragenlijst 
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toegestuurd, die voornamelijk ging over één (video)casus. De respons was 
laag: slechts 15% vulde de vragenlijst in. Van de respondenten koos 33% 
voor het correcte homeopathische middel. In totaal kozen respondenten 
vijftien verschillende middelen voor één en dezelfde casus. De interbe-
oordelaars-betrouwbaarheid was dus niet al te groot (Aghadiuno 2002).  
Gezamenlijke data-analyse en de informatietechnologie bieden mogelijkhe-
den voor verbetering. Op basis van het verzamelen van veel patiëntgege-
vens en de bijbehorende repertorisatie van symptomen is het mogelijk om de 
voorspellende waarde van een symptoom voor een middel opnieuw te bere-
kenen c.q. te verifiëren. De Nederlandse homeopathisch arts Lex Rutten en 
de Belgische homeopathisch arts Van Wassenhoven creëerden beiden een sys-
tematiek om deze voorspellende waarde van symptomen te berekenen, met 
als doel het huidige repertorium te verifiëren. De Griek George Vithoulkas is 
de naamgever van het ‘Vithoulkas Compass’ (VC), een softwareprogramma 
waarin onder meer wordt bijgehouden hoe waarschijnlijk een geneesmid-
delsymptoom indicatief is voor een geneesmiddel. Medio 2014 waren in de 
VC-database 125.000 homeopathische consultaties, 52.000 geregistreerde 
recepten en 17.000 voltooide follow-ups verwerkt. Het homeopathisch re-
pertorium onderscheidt eenwaardig, tweewaardig en driewaardig als indica-
tie voor een middel. Uit het VC blijkt onder meer dat het symptoom ‘diarree 
na het eten van groenten’ niet driewaardig keer zoveel aanwijzing geeft voor 
het middel Natrium sulphuricum, maar het wel 145 keer zoveel waarschijn-
lijker maakt dat sprake is van een Natrium-sulphuricum-beeld. Hierdoor 
kan eventueel toekomstig onderzoek naar de ‘interbeoordelaars-betrouw-
baarheid’ van homeopathie, waarin symptomen fungeren als ‘diagnostische 
test’, betere uitkomsten genereren. Ander onderzoek richt zich op de zorg-
vuldige en systematische ontwikkeling van een semi-standaardisatie van de 
klassieke homeopathie (C. Klein-Laansma, Pierre Jansen, Van Tilborgh, Van 
Vliet & Jong 2014; C.T. Klein-Laansma e.a. 2010). 

Infrastructuur
Ondanks de studies uitgevoerd naar homeopathie, blijft het onderzoeks-
gebied in de homeopathie kwetsbaar. Door beperkte onderzoeksbudgetten 
en de door scepsis onder druk gezette toegankelijkheid tot subsidies is on-
derzoek in dit veld niet voor de faint of heart. In India, Brazilië, Italië en 
binnen Europa wordt desalniettemin een functionerende onderzoekscultuur 
neergezet, voor een groot deel gesubsidieerd door privépartijen en de ho-
meopathiegemeenschap zelf en gestimuleerd door de Wereldgezondheids-
organisatie.
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5. DE ROL VAN DE PATIËNT

Het welslagen van een homeopathische behandeling hangt niet alleen af van 
deze geneeswijze, maar tevens van de inzet van de patiënt zelf. De homeo-
paat is namelijk voor een goede diagnose afhankelijk van de mededelingen 
van de zieke en van de eigen observaties. Ook wordt van de patiënt ver-
wacht dat deze de veranderingen aan het eigen lichaam of gedrag nauwge-
zet waarneemt en terugkoppelt naar de behandelaar, opdat deze zo nodig 
tijdig kan bijsturen. 

Doel is het herstel van harmonisch functioneren op alle vlakken, niet 
louter de tijdelijke verlichting van specifieke symptomen. Meestal neemt 
dit proces weken of maanden in beslag, en in ernstiger gevallen kan het een 
of meerdere jaren duren. Soms heeft de homeopaat ook even tijd nodig om 
het juiste middel te vinden. Een ander aspect dat homeopaten noemen, is 
om ongeduld te vermijden. Tevens kunnen bepaalde invloeden de werking 
van een homeopathisch middel verstoren. Zonder deze invloeden kunnen 
homeopathische geneesmiddelen maanden, soms jaren, blijven werken. 
Volgens een aantal homeopaten kunnen reguliere medicijnen de uitwerking 
van homeopathische middelen verstoren. Vroeger dachten behandelaren 
dat ook koffie, pepermunt of middelen met een sterke muntsmaak zoals 
tandpasta en kauwgum dit effect konden hebben. Hun smaak zou daarbij 
de schuldige kunnen zijn. Vandaag de dag wordt hierover gedurende de 
homeopathische behandeling verschillend geadviseerd.

Tijdens de homeopathische behandeling kan een eventuele genezings-
crisis ontstaan, de al eerder genoemde beginverergering. Gewoonlijk duurt 
een genezingscrisis slechts een paar uur tot enkele dagen, maar in sommige 
gevallen kan het langer duren. Niet zelden komen in een herstelproces ook 
oude symptomen van vroeger weer kort terug. Het is voor de homeopaat 
belangrijk dat de patiënt zelfobservatie betracht en deze signalen naar hem 
terugkoppelt.

Tot slot wordt de patiënt geacht de voorgeschreven geneesmiddelen en 
de overige verstrekte adviezen nauwgezet toe te passen. Van de omgeving 
van de patiënt wordt verwacht dat deze het genezingsproces op positieve 
wijze ondersteunt. En het is natuurlijk de rol van de behandelaar om dit 
gehele proces in goede banen te leiden. 

In dit verband is het een voordeel dat de homeopathie in een aantal 
landen in en buiten Europa officieel is erkend en opgenomen in het zorgver-
zekeringssysteem. Homeopathie wordt gebruikt in 40 van de 42 Europese 
landen. In 11 van de 14 onderzochte Europese landen hoort homeopathie 
bij de top drie van meest gebruikte complementaire en alternatieve (cam) 
therapieën, in 5 van de 14 is het zelfs de meest gebruikte vorm van alter-
natieve zorg. In 25 verschillende studies in de Europese Unie werd een per-
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centage van 2 tot 27% gevonden van het aantal mensen dat homeopathie 
gebruikte. 

In de lidstaten van de Europese Unie plus in twaalf andere Europese 
landen zijn er meer dan 150.000 geregistreerde artsen met een aanvullen-
de cam-opleiding, onder wie homeopathisch artsen, en meer dan 180.000 
geregistreerde en gecertificeerde cam-aanbieders. Onder hen bevinden zich 
ook klassiek homeopaten die geen arts zijn. 

In India heeft homeopathie een enorme vlucht genomen. Er is een Minis-
terie voor cam (ayush), dat vroeger onderdeel was van het Ministerie voor 
Gezondheid en Familiewelzijn, maar anno 2015 zelfstandig opereert. Er is 
een uitgebreide infrastructuur van homeopathische ziekenhuizen, apothe-
ken, onderzoeksinstituten en erkende homeopaten.

BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN 

De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (kvhn). Deze vereni-
ging  brengt een viertal keer per jaar het Homeopathie Magazine uit. De 
kvhn biedt ook een zorgverzekering aan. Zie www.vereniginghomeo-
pathie.nl

Homeopathielijn (vanuit kvhn). Vragen over homeopathie kunnen aan een 
homeopaat worden gesteld via de Homeopathielijn 0900 400 20 50 ma-
vr 18.00-22.00 (40 ct. per minuut).

Patiënten Platform voor Complementaire Gezondheidszorg (ppcg) is een 
platform van patiëntenorganisaties op het gebied van complementaire 
gezondheidszorg. Zie www.ppcg.nl.

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (nvkh). De nvkh 
is lid van de European Council of Classical Homeopathy (ecch). Zie 
www.nvkh.nl.

De Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (avig). Deze vereniging 
kent een sectie homeopathisch artsen, de Vakgroep Homeopathisch Art-
sen Nederland (vhan). Via www.avig.nl.

Vereniging van therapeuten op het gebied van de natuurgeneeskunde. Een 
deel van deze therapeuten heeft een licentie voor homeopathie:

Beroepsvereniging nwp: www.nwp-natuurgeneeskunde.nl
Beroepsvereniging vnt: www.vnt-nederland.nl
Beroepsvereniging vbag: www.vbag.nl
Vereniging Verloskunde & Homeopathie (vv&h) streeft naar integratie van 

klassieke homeopathie in de verloskunde. Leden zijn verloskundigen die 
een aanvullende opleiding in de homeopathie voor verloskundigen heb-
ben gevolgd.

Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Biologische Tandheelkunde 
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(nvbt). Doel: het bevorderen van de homeopathie en andere biologische 
methoden in de tandheelkunde. Via www.nvbt.nl

De stichting vhan heeft tot doel wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 
in de homeopathie te stimuleren. Via www.vhan.nl

Sinds 1978 is de Homeopathische Bibliotheek als een ‘Bijzondere collectie’ 
ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. De collectie 
bevat inmiddels circa 3500 monografieën en bijna 3000 tijdschriften 
(ruim 80 deels nog lopende series). De collectie is voor driekwart op-
genomen in de digitale catalogus van de Universiteitsbibliotheek van 
Utrecht en kan online geraadpleegd worden. Boeken die uitgegeven zijn 
na 1900 worden uitgeleend. Boeken ouder dan 1900 kunnen ter plaatse 
in de Leeszaal voor Oude Drukken ingezien worden. Daar is ook de 
volledige catalogus te raadplegen. De stichting vhan spant zich in om 
deze bijzondere collectie in stand te houden.

De Homeopathie Stichting heeft als doel het bevorderen van de homeopa-
thie in de breedste zin van het woord. Dit doet ze o.a. door het verzor-
gen van onderwijs in de vorm van nascholing en de opleiding tot arts 
voor homeopathie. Via www.homeopathiestichting.nl 

Hahnemann apotheek te Heiloo is gespecialiseerd in de homeopathie. Zie 
www.hahnemann.nl

Homeopaten zonder Grenzen (hzg) is een stichting die wil bijdragen aan 
bereikbare gezondheidszorg voor zo veel mogelijk mensen. Homeopa-
ten leiden artsen, therapeuten, verpleegkundigen en gezondheidswerkers 
op in de homeopathie in landen waar gezondheidszorg schaars en moei-
lijk toegankelijk is. Homeopaten zonder Grenzen voert bijvoorbeeld 
onderzoek uit naar de werking van homeopathie bij malaria in Kenia. 
Homeopaten zonder Grenzen werkt daarbij altijd samen met medewer-
kers uit de lokale gezondheidszorg. Zie www.hzg.nl

Homeopathy Research Institute: internationaal onafhankelijk instituut dat 
gericht is op wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie. Via www.
hri-research.org

De online bibliotheek en bibliografie van het National Center for Homeo-
pathy biedt artikelen over onderzoek naar homeopathie en verwante 
gebieden. www.homeopathycenter.org/research

International Homeopathic Medical League (lmhi) – wereldorganisatie van 
artsen die gespecialiseerd zijn in homeopathie. Op de website staat voor-
namelijk informatie voor homeopathische artsen. Opsteller van Scienti-
fic Framework of Homoeopathy (2015; via www.lmhi.org).

Database portals
• hombrex www.carstens-stiftung.de/hombrex/index.php
 Database met fundamenteel onderzoek.
• The core-hom database (‘Clinical Outcome Research in Homeopathy’) 
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 www.carstens-stiftung.de/core-hom/login.php 
• Informatie over provings : www.provings.info/en/index.html
• Ayush Research Portal, database direct toegankelijk met deelselectie ho-

meopathie: www.ayushportal.nic.in/default.aspx
• Indian Journal of Research in Homeopathy (open access): www.ijrh.org
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1. DE VERBINDING TUSSEN LICHAAM EN GEEST

Gedachten, gevoelens, overtuigingen en houding kunnen in positieve of 
negatieve zin de biologische (fysiologische) reacties van het lichaam beïn-
vloeden. Aan de andere kant kan dat wat we met ons lichaam doen (voe-
ding, beweging, lichaamshouding) ook invloed hebben op onze geest. Dit 
resulteert in een complexe verwevenheid tussen lichaam en geest; zij zijn 
onscheidbaar. De hersenen en het zenuwstelsel, het hormoonsysteem, het 
immuunsysteem, ieder orgaan en elke emotionele reactie delen een gemeen-
schappelijke chemische taal, staan in voortdurende communicatie met el-
kaar.

Lichaam-en-geesttherapievormen zijn ontwikkeld om het positieve ef-
fect dat de geest op het lichaam kan hebben, en omgekeerd, te versterken 
en te verbeteren. Bewustwording is hier de sleutelterm. De overtuiging dat 
ons denken en voelen onze gezondheid en ons herstel kunnen beïnvloeden, 
gaat terug tot opvattingen in oude beschavingen, waaronder traditionele 
Chinese geneeskunde (tcm) en ayurveda. Regulier gezien is hier sprake van 
psychosomatische geneeskunde.

De verstrengeling tussen lichaam en geest komt het duidelijkst tot uiting 
bij de werking van de weerstand, de darmen, de ademhaling en stress.

DE PSYCHE EN ONZE WEERSTAND
De slijmvliezen in neus, mond, luchtwegen, maag en darm staan, als onder-
deel van het immuun- of afweersysteem, in direct contact met de buiten-
wereld. Ze kunnen onderscheiden wat wel en wat niet het lichaam in mag. 
Dit onderscheidend vermogen is typisch een eigenschap die in nauwe relatie 
met de psyche staat. Bij stress kunnen de slijmvliezen ziekteverwekkers on-
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voldoende tegenhouden. Rust en positieve emoties zoals geluk en een blij 
gevoel versterken juist de weerstand door het activeren van natural-killer-
cellen. Meerdere afweerreacties laten die verbinding tussen lichaam en geest 
zien. Bij stress geven stresshormonen het immuunsysteem een activerend 
signaal, hetgeen tot laaggradige (sluimerende) ontstekingen leidt. Deze zijn 
in dit geval niet functioneel, en gecorreleerd aan chronische ziekten en een 
slechtere prognose. Meditatie verlaagt deze stresshormonen. Plezierige acti-
viteiten zoals zingen, lachen en intimiteit laten een kalmerend effect zien op 
die alerte, bij ontstekingen betrokken immuuncellen. Daarnaast produceren 
de hersenen tijdens het lachen endorfine, dat een kalmerend en pijnstillend 
effect heeft.

DE VERBINDING TUSSEN DE HERSENEN EN DE DARMEN
De verbinding tussen lichaam en geest komt bovendien sterk naar voren in 
de relatie tussen de hersenen en de darmen. Onze darmen zijn gevoelig voor 
emoties omdat het darmslijmvlies met cellen bekleed is die gevoelig zijn 
voor neurotransmitters. Bij het prikkelbaredarmsyndroom bijvoorbeeld re-
ageert de darm onder andere op gevoelens van stress, onzekerheid en on-
macht. De neurotransmitter serotonine speelt hierbij een rol.

Er is echter nog een manier waarop onze darmen en onze hersenen met 
elkaar in verbinding staan, namelijk door het darmmicrobioom. Sinds kort 
is bekend dat de bacteriën van het darmmicrobioom verschillende neuro- 
transmitters maken. Deze neurotransmitters zorgen bijvoorbeeld voor ge-
voelens van geluk en ontspanning. Bij gedragsstoornissen – waaronder eet-
stoornissen en autisme – zijn bijvoorbeeld de conditie en samenstelling van 
de bacteriemassa in de darmen veranderd. Als er meer over deze relatie 
bekend is, zal het wellicht in de toekomst mogelijk zijn de darmen te behan-
delen om deze gedragsstoornissen te beïnvloeden (Reardon 2014).

DE ADEMHALING
Een speciale plek in de verbinding tussen lichaam en geest heeft onze adem-
haling. Het is de plaats waar sympathicus en parasympathicus samenko-
men. De balans tussen beide systemen kan bewust worden beïnvloed via de 
ademhaling. Ontspanningstechnieken omvatten dan ook oefeningen rond-
om de ademhaling; ze activeren vooral de parasympathicus en remmen de 
sympathische reactie.

STRESS
Het zenuwstelsel is naast het hormoon- en basisbioregulatiesysteem (zie 
hoofdstuk 3) een verbindende factor tussen lichaam en geest. Het zenuw-
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stelsel controleert alle lichaamsfuncties, waarbij onderscheid wordt ge-
maakt tussen het centrale en het autonome zenuwstelsel. Het autonome 
zenuwstelsel wordt weer onderverdeeld naar twee regelsystemen met tegen-
gestelde werking: het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel. 
Het activerende ‘sympathicus-gaspedaal’ omvat het primitieve, dierlijke 
overlevingsmechanisme. De (stress)prikkel zorgt ervoor dat er alerter op 
een situatie gereageerd wordt.

Een en ander werd voor het eerst goed geformuleerd door Selye (zie 
illustratie). 

Tegenwoordig leven we met andere bedreigingen: tijdsdruk, mentale pres-
taties die het uiterste van ons vragen, belangrijke gebeurtenissen zoals ver-
huizing, scheiding of overlijden van een dierbare, mantelzorg, en financiële 
problemen: deze roepen allemaal stress op. In zekere zin is dit normaal. 
Duurt de stressprikkel echter lang of is deze zeer hevig, en wordt er niet 
op tijd op de rem (de parasympathicus) gedrukt, dan is stress slecht voor 
de gezondheid. Bij een gezond dagelijks patroon is er een balans tussen 
de sympathische en de parasympathische activiteiten. Inspanning en stress 
worden afgewisseld met ontspanning en rust. Het gaat bij stress dus om het 
vermogen van balansherstel in het autonome zenuwstelsel. Dat vermogen 
of die vaardigheid wordt geoefend door de lichaam-en-geesttherapieën, als 
een soort ‘gymnastiek’ voor het autonome zenuwstelsel.

Een voorbeeld komt hier uit Canada: de neurowetenschapper dr. Sonia 
Lupien leert kinderen op basisscholen over stress. Er wordt gespeeld met 
de positieve prikkel van een beetje stress, zoals het scherper en alerter wor-
den. De kinderen leren stress bij zichzelf te herkennen door zich bewust te 
worden van hun lichaam. Daarnaast geeft haar training handvatten hoe 

Hans Selye’s model voor stress

Verband tussen stress en prestatie

Optimale stressPrestatie

Gebied van 
optimale prestatie

lage stress,
verveling

hoge stress, angst,
bedroefdheid

Stressniveau
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kinderen stress bespreekbaar kunnen maken en hoe kinderen door ontspan-
ning en beweging beter met stress om kunnen gaan. Zo leert ze kinderen 
basisvaardigheden die hun stressbestendigheid en welzijn op latere leeftijd 
verbeteren (Lupien 2013). 

Naar schatting is zestig tot negentig procent van de bezoeken aan de huis-
arts stressgerelateerd. Ongezonde niveaus van stress doen zich voor in vele 
verschijningsvormen. Het verraderlijke daarbij is dat de mens doorgaans bij 
langdurige stress het contact verliest met zichzelf: hij herkent niet tijdig dat 
hij onder stress staat, in feite ‘óverspannen’ is. Dit kan er uiteindelijk toe 
leiden dat deze mens ‘opbrandt’ en (onverwacht) in een zogenoemde burn-
out terechtkomt. Het lichaam is geestelijk en lichamelijk extreem uitgeput. 
De eerdergenoemde neurowetenschapper Sonia Lupien ontdekte tevens dat 
als de moeder hevige stress tijdens de zwangerschap ervoer, haar kinde-
ren gedurende hun verdere leven gevoeliger waren voor stress. Delen in de 
hersenen die te maken hebben met het aanpassingsvermogen op stress, de 
amygdala in het bijzonder, ontwikkelen zich anders bij het kind in de baar-
moeder als de moeder gestrest is (Lupien 2010).

Stress veroorzaakt klachten zoals hartritmestoornissen, een hoge bloed-
druk, rugklachten, migraine en hoofdpijn. Stress kan ook bestaande ge-
zondheidsproblemen verergeren. Maagzweren, maagzuur, suikerziekte en 
het prikkelbaredarmsyndroom verergeren bijvoorbeeld door stress. Veel 
mensen met kanker geloven dat stress van invloed is op hun ziekte. Hoewel 
de rol van stress bij kanker nog niet helemaal duidelijk is, zijn er aanwijzin-
gen voor negatieve gezondheidseffecten van langdurige stress op kanker en 
het herstelproces na een behandeling tegen kanker. 

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting 
is in het begin van de klachten niet zo duidelijk. Soms worden lichaamssig-
nalen, zoals spierpijn of vermoeidheid, eerst genegeerd of verkeerd geduid. 
Bij psychosomatische klachten komt het vaak voor dat medisch onderzoek 
niet veel oplevert. Een duidelijke medische diagnose is dan niet te stellen. 
Dit kan bij deze klachten een gevoel van onbegrip geven.

Uiteraard kan betrokkene vaak zelf ook wel iets doen aan zijn stress, 
bijvoorbeeld door zich een tijdje ‘offline’ te zetten, of te mediteren.

POSITIEVE EMOTIES
In dit verband kan nog iets worden gezegd over de kracht van positieve 
emoties. 

Barbara Fredrickson, als hoogleraar sociale psychologie verbonden aan 
de Universiteit van North Carolina, doet onderzoek naar positieve emoties 
en gedachten en hun invloed op de gezondheid. Zij stelt: positieve gedach-
ten verbreden je bewustzijn en stellen je hierdoor in staat meer mogelijk-
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heden te zien dan wanneer je in een negatieve gemoedstoestand verkeert. 
Positieve emoties verlengen de levensduur. Een positieve houding versterkt 
psychologische vaardigheden, sociale verbondenheid en bevordert de fysie-
ke gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen in een 
positieve gemoedstoestand meer details zien, creatiever zijn, meer vertrou-
wen hebben, meer oog voor de ander hebben en betere medische beslissin-
gen nemen (Kok & Fredrickson 2010; Fredrickson & Branigan 2005).

Het lijkt evident dat de rol van spiegelen hier groot kan zijn. Opmer-
kelijk is dat het delen van positieve emoties en oogcontact de effecten van 
positieve emoties versterken. Door positieve emoties is een persoon minder 
in zichzelf gekeerd en minder geneigd in termen van ‘ik’ te denken. Door 
positieve gedachten te delen neemt de ander deze emoties over. Mensen zijn 
beter in staat de ander als een belangrijk deel van zichzelf te beleven. Er is 
dan sprake van behavioral synchronicity, of spiegelen. Ze gaan bijvoor-
beeld elkaars bewegingen overnemen. Dit spiegelen of synchroniseren gaat 
verder dan het overnemen van gedrag: ouders en kinderen die met elkaar in 
contact staan, hebben vergelijkbare hormoonspiegels (oxytocine). Mensen 
die een echt gesprek met elkaar hebben, spiegelen elkaars hersenpatronen 
(Vacharkulksemsuk & Fredrickson 2012). 

PSYCHO-NEURO-IMMUNOLOGIE
Uit het bovenstaande blijkt dat lichaam en geest in nauw contact staan met 
elkaar. Al onze organen en orgaansystemen communiceren op biofysisch 
en biochemisch niveau met elkaar, bijvoorbeeld via hormonen, stoffen van 
onze afweer of neurotransmitters. Een verstoring in het ene orgaansysteem 
kan daarom leiden tot problemen in een ander orgaansysteem. Zo kunnen 
psychische stoornissen, zoals depressiviteit, of stoornissen in het immuun-
systeem, zoals allergische klachten, ontstaan door problemen in de darmen. 
Andersom kan een verhoogde aanmaak van stresshormonen het immuun-
systeem en de darmwerking beïnvloeden. 

Psycho-neuro-immunologie (pni) is de wetenschap die zich bezighoudt 
met de invloed van het zenuwstelsel en van emoties op het immuunsysteem. 
pni zoekt wetenschappelijke verklaringen voor het feit dat lichaam en geest 
een zijn en draagt door deze kennis methoden aan om iemands gezondheid 
te beïnvloeden. 

Tweedeling lichaam-en-geesttherapieën
In dit hoofdstuk is gekozen voor een tweedeling in therapievormen die voor-
al vanuit de geest het lichaam beïnvloeden (paragraaf 2), en therapievormen 
die vanuit het lichaam de geest beïnvloeden (paragraaf 3). Er is overigens 
een geleidelijke overgang tussen de twee behandelingsvormen. Hieronder 
volgt een eerste overzicht, de verdere uitwerking volgt in paragraaf 2.
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GEEST LICHAAM

Hypnotherapie 

Mindfulness Lichaamsgerichte complementaire 
 psychotherapie
 - Biodanza
 - biodynamische psychotherapie
 - bio-energetica
 - Emotional Freedom Techniques
 - emotioneel lichaamswerk
 - focusing
 - haptonomie en haptotherapie
 - integratieve bewegingstherapie
 - Pesso-psychotherapie
 - Postural Integration
 - rebalancing
 - rebirthing en Primal-Scream-therapie
 - reiki
 - Therapeutic Touch

Meditatie Yoga
- lachmeditatie
- loving-kindness-meditatie
- meditatie in de ayurveda
- transcendente meditatie
- zenmeditatie

Psychotherapie
- co-counseling
- EMDR 
- encounter
- gestalttherapie
- innerlijk-kindtraining
- neurolinguïstisch programmeren (NLP)
- psychodrama
- regressie- en reïncarnatietherapie
- transactionele analyse (TA)
- The Work
- Simonton
- Voice Dialogue
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2. THERAPIEËN MET DE NADRUK OP DE GEEST 

KORTE GESCHIEDENIS 
De oude Romeinen zeiden al: mens sana in corpore sano. Oftewel: een gezon-
de ziel in een gezond lichaam. In de daaropvolgende middeleeuwen leefde de 
mens vooral met demonen en direct contact met de natuur en het goddelijke. 
Daaruit werd hij ‘ruw gewekt’ door de zeventiende-eeuwse Franse filosoof 
Descartes, die tot de conclusie kwam dat het geestelijke geen onderwerp kon 
zijn van wetenschappelijke studie en dat de geneeskunde zich uitsluitend 
zou moeten richten op het zichtbare en tastbare van het menselijk lichaam. 

Het duurde in feite tot de Weense psychoanalyticus Freud, dat de mense-
lijke geest weer vol in de aandacht kwam. Dankzij zijn inzichten realiseerde 
men zich dat veel ziekten en stoornissen nauw verbonden waren met in de 
vroege (alsook latere) jeugd opgelopen trauma’s. Daarbij wees Freud met 
name op de rol van het onderbewuste. Dit type psychische stoornissen werd 
door hem tot ziekte verklaard. Ruim een eeuw later kwam Jan Foudraine 
echter met een revolutionaire visie. Hij stelde: ‘Haal deze mensen uit het 
ziekenhuis, behandel ze als normaal mens met een probleem.’ Zijn boek 
Wie is van hout (1971) bracht een ware revolutie teweeg in onze houding 
ten opzichte van mensen met een psychisch probleem.

BEGRIP VAN BEWUSTZIJN
Gaandeweg kwam hierbij het begrip bewustzijn naar voren als een centraal 
begrip in de therapievormen die de nadruk leggen op beïnvloeding via de 
geest. Door verhoogd bewustzijn van jezelf en je omgeving ben je in staat 
tot meer begrip. Dit begrip is vervolgens de leidraad voor je handelen. Be-
wustzijn wordt dan omschreven als een subjectieve reflectie op zowel in-
drukken vanuit de buitenwereld als op die vanuit de eigen psychische en 
lichamelijke processen. 

De lichaam-en-geesttherapieën worden nu nader op alfabetische volgorde 
beschreven, sommige kort, andere wat langer, min of meer afhankelijk van 
hun hedendaagse ‘impact’ op de Nederlandse situatie.

HYPNOTHERAPIE
Hypnose is het teweegbrengen van een kunstmatige, op slaap gelijkende be-
wustzijnstoestand, waarin de gehypnotiseerde persoon heel ontvankelijk is 
voor suggestie. Het bewuste wordt hierbij in slaap gesust en het onbewuste 
is nog wakker. In het onderbewuste ligt het grootste deel van ons geheugen 
opgeslagen; met hypnose kan men putten uit deze bron.
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Hypnose werd al toegepast in de oude Egyptische en Griekse culturen. De 
Schotse arts James Braid (1733-1815) wordt echter als de grondlegger van 
de huidige hypnosetherapie beschouwd. In de meeste gevallen raakt de cli-
ent onder hypnose door de stem van de hypnotiseur. Ook met apparaten 
als een metronoom kan een hypnose worden opgewekt, maar ook door 
zelfhypnose. Hypnose is dus een techniek, geen gave. Tijdens de hypnose 
staat de mens meer open voor suggesties van een hypnotiseur, die zijn cliënt 
desgewenst allerlei handelingen kan laten uitvoeren.

Hypnose wordt in de gezondheidszorg gebruikt voor allerlei psychische 
of psychiatrische klachten. Ook kan men goede resultaten bereiken voor 
lichamelijke klachten die een sterke psychische component hebben. Voor-
beelden hiervan zijn astma, bepaalde soorten eczeem, slaapstoornissen, bed- 
wateren, of als hulp bij bevallingen. Daarnaast is hypnose geschikt voor 
het afleren van bepaalde ongewenste gewoonten, zoals excessief roken of 
snoepen.

MEDITATIE
Meditatie is een vorm van spirituele oefening. Veel religies en geloofsstro-
mingen kennen een vorm van meditatie, zoals het christendom (bijvoor-
beeld contemplatie), het boeddhisme (bijvoorbeeld vipassana) en het hin-
doeïsme (bijvoorbeeld transcendente meditatie, afgekort tm). Meditatie 
verwijst naar allerlei verschillende geestelijke oefeningen die het lichamelijk 
en geestelijk functioneren van de mens willen verfijnen, gericht op het be-
reiken van verlichting. De mentale methoden en oefeningen hebben tot doel 
bij de mens een opperste staat van gezondheid, welbevinden, evenwicht, 
harmonie en verlichting teweeg te brengen. 

Meditatie is een methode of therapievorm op zich, maar meditatie is 
soms ook een onderdeel of een techniek die bijvoorbeeld in de ayurveda (zie 
hoofdstuk 8), bij yoga of bij mindfulness wordt gebruikt. Meditatie wordt 
gezien als een effectieve techniek voor geestelijke ontwikkeling en voor die-
pe ontspanning; het kan therapeutisch worden ingezet om de gezondheid te 
bevorderen.

Al vroeg in de geschiedenis werd in veel delen van Azië meditatie beoe-
fend. De oudste bronnen daarover dateren van 1500 v.Chr., ze werden ge-
vonden in India en beschreven in de oude hindoeïstische boeken: de Veda’s. 
Ook in de Traditionele Chinese Geneeskunde waren vormen van meditatie 
en bewegingsleer bekend. In de twintigste eeuw ontstond in het Westen her-
nieuwde belangstelling voor meditatie en bewustzijnsverruiming. De groot-
ste meditatiedoorbraak werd door popgroepen zoals The Beatles en The 
Beach Boys veroorzaakt toen zij in de leer gingen bij Maharishi Mahesh 
Yogi, de grondlegger van de transcendente meditatie. Maharishi Mahesh 
Yogi droeg – naast andere wegbereiders – met zijn transcendente meditatie 
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zeker ertoe bij dat deze oude denk- en handelingssystemen voor onze tijd 
en maatschappij werden uitgewerkt. Er zijn verschillende manieren om te 
mediteren; de meest bekende worden hieronder kort besproken.

Meditatie in de ayurveda
In de ayurveda onderscheiden de oude Vedische geschriften volgens de Ma-
harishi wel twintig benaderingswijzen of kanalen via welke je tot actie kunt 
komen. Dit zijn bijvoorbeeld het bewustzijn, de oerklank, het intellect, het 
gevoelsleven, de taal, de zintuigen, kruidenpreparaten, de ademhaling en de 
polsdiagnose. Al deze middelen of kanalen zetten het bewustzijn ertoe aan 
hogere niveaus van het Zijn te ervaren en het denkvermogen van de geest 
te vergroten. Dit vergt in de praktijk een langduriger proces, waarbij op-
eenvolgende stappen van bewustwording moeten worden gevolgd. Begin-
nende beoefenaars van meditatie wordt aangeraden zich te concentreren op 
een mantra (een met bovennatuurlijke kracht geladen spreuk), op de eigen 
ademhaling of op een combinatie daarvan. 

Lachmeditatie
Een vorm van meditatie die oorspronkelijk afkomstig is uit India, waarbij 
het lachen je in het hier-en-nu brengt en de stilte daarna deze ervaring ver-
diept. De gedachte is dat je door het lachen loskomt van het denken en jezelf 
beter gewaar kunt worden. 

Een lachmeditatie bestaat uit drie onderdelen. Eerst doe je wat rek- en 
strekoefeningen om jezelf los te maken, vervolgens is de tweede fase de 
daadwerkelijke lachsessie. Je laat het lachen toe en je lacht voluit. Daarna 
volgt de stilte waarin je voelt en je bewust wordt wat het lachen met je 
gedaan heeft. Je ademt in stilte. De lachmeditatie kun je iedere dag doen, 
alleen of in groepsverband. 

Loving-kindness-meditatie
Binnen het boeddhisme is van oudsher niet alleen aandacht voor waarne-
men van belang. Minstens zo belangrijk is de mentale instelling die je ten 
aanzien van jezelf, de ander en de wereld om je heen hebt. Het aankweken 
van liefdevolle vriendelijkheid, in het Engels loving kindness, via meditatie 
staat daarin centraal. Deze positieve emotie vormt volgens het boeddhisme 
als het ware een tegengif tegen negatieve emoties zoals boosheid, angst, 
sombere gedachten of afgunst. In het Westen wordt de loving-kindness-me-
ditatie opgenomen in bestaande mindfulnesstrainingen. Sinds vijftien jaar is 
er binnen de westerse psychologie een nieuwe wetenschappelijke stroming 
ontstaan: de positieve psychologie. Wereldwijd richten wetenschappers bin-
nen deze stroming zich op het onderzoeken van positieve mentale toestan-
den. Bij loving-kindness-meditatie concentreer je je eerst lichamelijk op de 
adem en op de hartregio, om vervolgens aan een persoon te denken voor 
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wie je sterke gevoelens van warmte en genegenheid hebt. Na het toelaten 
van deze gevoelens van warmte, genegenheid en vriendelijkheid kun je deze 
projecteren op jezelf. Je wordt daarbij zelf het object van aandacht en wenst 
jezelf deze warmte en genegenheid toe.

Transcendente meditatie
Deze vorm van meditatie is verwant aan yoga, met name de eeuwenoude 
raja-yoga. Transcendente meditatie is de mentale ontspanningstechniek die 
tweemaal daags twintig minuten beoefend wordt om de integratie en de 
groei van de persoonlijkheid te bevorderen. Deze methode, die de natuur-
kundige en filosoof Maharishi Mahesh Yogi in het Westen heeft geïntro-
duceerd, bestaat uit een afwisseling van rust en activiteit en wordt in het 
Westen op vrij grote schaal beoefend.

Andere meditatievormen gebruiken meestal ofwel contemplatie (be-
schouwend denken) ofwel concentratie (je gedachten op een object rich-
ten), het volgen van gedachten, de ademhaling of andere gewaarwordingen. 
Transcendente meditatie (TM) verschilt daarvan in de zin dat ze zich niet 
richt op het niveau van betekenis, zoals bij contemplatie, noch concentratie 
gebruikt. Veelal wordt de aandacht moeiteloos gericht op een object of iets 
anders, zoals een klank, die de geest als vanzelf naar binnen doet keren. Dat 
naar binnen keren leidt uiteindelijk tot een overstijgen (transcenderen) van 
zelfs de meest geringe gedachteactiviteit, vandaar de naam ‘transcendente 
meditatie’. Dit naar binnen keren van de geest heeft een parallelle werking 
in het lichaam, wat leidt tot diepe ontspanning.

Zenmeditatie
Het woord ‘zen’ verwijst naar rust en harmonie van het lichaam; denk 
aan de zittende Boeddha. Zen is een vorm van boeddhisme met een sterke 
nadruk op meditatie. Het Japanse woord za-zen betekent ‘zittend medite-
ren’. De oosterse meditatietechniek kenmerkt zich door strikte discipline en 
strakke regels met als doel inzicht te verkrijgen in de eigen ware aard om zo 
de weg te openen naar een bevrijde manier van leven. 

In het zenboeddhisme ligt de nadruk op samatha: concentratie van 
de geest als middel tot verlichting. Zenmediteren is uren stilzitten zonder 
commentaar bij het hier-en-nu. Het is een rustig bewustzijn dat het gevolg 
is van een intens gevoel van niet-onderscheid tussen jezelf en de uiterlijke 
wereld. Ter afwisseling van het zittend mediteren, dat ongetraind onaange-
naam en pijnlijk kan zijn, is er de zogeheten loopmeditatie, kinhin, waarin 
met veel aandacht wordt gelopen. Een leider-monnik loopt voorop en slaat 
op een gong en achter hem lopen de andere monniken of zenbeoefenaars. 
Om zenbeoefenaars tot inzicht te laten komen, kan een zenleraar ook een 
koan opgeven. Dit is een korte anekdote, die raadselachtig lijkt, maar een 
subtiele uitleg van een onderdeel van de boeddhistische leer bevat. Het zijn 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   370 22-11-16   10:11



371

LICHAAM-EN-GEESTTHERAPIEËN

11

vragen waar eigenlijk geen antwoord op te bedenken is. Doel is het denken 
te overstijgen.

Meditatie en gezondheid
De werking van meditatie is goed onderzocht. Door te mediteren veran-
deren allerlei processen in onze hersenen. Uit onderzoek van de faculteit 
Psychologie van de Universiteit van Brits-Columbia (Canada) blijkt dage-
lijkse meditatie zelfs de structuur van ons brein te veranderen. Er zijn acht 
gebieden die door meditatie veranderen en dit zijn sleutelgebieden voor be-
wustzijn, lichaamsbewustzijn, geheugen en retrieval (het ophalen van herin-
neringen), emotionele regulatie, zelfsturing en communicatie. Personen die 
gedurende langere tijd mediteren, gaan beter functioneren (Fox e.a. 2014). 
De therapeutische waarde van meditatie lijkt voornamelijk te zijn gelegen in 
het feit dat spanningen kunnen worden opgelost en we ons gesterkt voelen 
in ons vermogen ons leven in balans te houden.

MINDFULNESS 
Mindfulness is een gedachtetraining om in het hier-en-nu te leven, zonder 
oordeel ten opzichte van jezelf of anderen. Het is leven met aandacht. Door 
met compassie en mededogen naar jezelf en anderen te kijken, persoonlijk 
oordeel te laten varen en tegelijkertijd eigen gedachten te trainen om in het 
hier-en-nu te blijven, is het mogelijk welzijn te verbeteren. 

Zonder dat iemand zich ervan bewust is, denkt hij vaak aan dingen 
die gebeurd zijn of nog moeten komen. Door deze stroom automatische 
gedachten is er maar weinig ruimte over om het hier-en-nu te beleven; aan 
het huidige moment wordt voorbijgegaan. Dit is de tegenovergestelde staat 
van mindfulness. 

Grondlegger van de mindfulness is moleculair celbioloog Jon Ka-
bat-Zinn die drie zaken beklemtoonde: doelbewustheid, gewaar-zijn en in-
nerlijke houding. Dus: je bent je doelbewust gewaar van de ervaring van 
moment tot moment met een open, niet-oordelende houding. Deze houding 
kenmerkt zich door openheid, mildheid, acceptatie en nieuwsgierigheid, 
met als doel de werkelijkheid zo helder mogelijk waar te nemen.

De oorsprong van mindfulness moet gezocht worden in de boeddhisti-
sche traditie en is een onderdeel van het ‘edele achtvoudige pad’, het pad 
naar verlichting. Dit onderdeel verwijst naar de achtzaamheidstraining (vi-
passana) en leidt de beoefenaar op tot de visie en de kennis van het bestaan 
zoals dit werkelijk is. Vipassana is een vorm van inzichtmeditatie. Het is een 
proces van zelfobservatie met als doel de geest tot in de diepste lagen te zui-
veren van negatieve emoties als woede, haat, hebzucht en angst. Naarmate 
hun invloed zwakker wordt, komen positieve eigenschappen zoals wijsheid, 
liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid vanzelf. 
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De training ‘mindfulness’ is eind jaren zeventig ontwikkeld door Kabat-Zinn. 
Kabat-Zinn verwijst zelf naar de Amerikaanse natuurfilosoof Henry David 
Thoreau. Thoreau had het idee dat de overwegend materialistische gedachte 
en instelling die in het Westen domineert, de mens tekortdoet. De ervaring 
van yogi’s en zenmeesters uit het Oosten om de materie te ontstijgen en uit 
te gaan van de goedheid in ieder mens, sluit hierop aan. In het Westen is 
mindfulness ook bekend geworden door het werk van Thich Nhat Hanh 
(1926), een Vietnamese monnik. Talrijke boeddhistische monniken hebben 
de vipassana in zijn zuivere vorm onderwezen. In Nederland heeft het Rad-
boud Universitair Medisch Centrum als een van de eerste instellingen mind-
fulnesstrainingen aangeboden. Hier is ook het nationale kenniscentrum voor 
mindfulness en haar therapeutische toepassingen gevestigd.

De filosofische grondslag van mindfulness kan als volgt worden samen-
gevat. Het lijden ontstaat vanuit de reactie op en de oordelen over wat zich 
aandient in ons leven. ‘Het leven is een stroom van natuurlijke verande-
ringen. Bevecht ze niet, dat veroorzaakt slechts pijn. Laat de werkelijkheid 
de werkelijkheid zijn’, zegt Lao Tse. Wij lijden vaak meer dan nodig is, 
bijvoorbeeld als we ziek zijn en onszelf overgeven aan verontrustende fan-
tasieën en onzekerheid over de toekomst in plaats van aandacht te geven 
aan het hier-en-nu. 

In een mindfulnesstraining leert iemand zijn aandacht op het hier-en-
nu te richten. Het gaat er verder om de situatie te accepteren zoals die is, 
en niet veroordelend te piekeren. Het gaat om aandacht of oplettendheid, 
die bedoeld is om nodeloos lijden op te heffen. Centraal bij mindfulness 
staat het begrip ‘compassie’. Hiermee wordt bedoeld mededogen, mede-
leven, medegevoel, barmhartigheid: de wens dat alle voelende wezens vrij 
zijn van lijden, problemen en pijn. Mededogen is daarbij een praktische 
vastberadenheid om datgene te doen wat nodig en mogelijk is om het lijden 
op deze planeet te verzachten. Compassie is de onmisbare factor die onze 
gevoelswaarnemingen hun echtheid en betekenis geeft. Zelfcompassie sluit 
hier nauw bij aan.

Het vermogen tot compassie vormt de basis van de roeping van de arts 
en therapeut. Een empathische hulpverlener zal trachten te voelen en te den-
ken alsof hij de ander is, zonder de ander te worden, dus afstand te houden.

Mindfulness is een vermogen dat we allemaal in ons hebben maar 
dat niet altijd ontwikkeld is. Kabat-Zinn heeft een oefenprogramma van 
acht weken ontwikkeld: Mindfulness Based Stress Reduction (mbsr). De 
mbsr-training vindt meestal plaats in groepen van zes tot acht personen. 
Centraal staat het zich toewenden naar de pijn in plaats van het verzet erte-
gen. De innerlijk zachte en milde houding is de sleutel tot het zich werkelijk 
kunnen toewenden naar de pijn of stress, in tegenstelling tot het zich schrap 
zetten. De klacht zelf staat nooit centraal in de mindfulnesstraining, maar 
wel de manier waarop je met de klacht omgaat. 
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Een andere veel toegepaste vorm van mindfulness is Mindfulness Based 
Cognitive Therapy (mbct). De therapie wordt in het Nederlands ook wel 
‘aandachtgerichte cognitieve therapie’ genoemd. Deze therapievorm, geba-
seerd op mindfulness, wordt gebruikt bij onder andere angststoornissen. 

Ook Acceptance and Commitment Therapy (act) bezit elementen van 
mindfulness. In act leer je je te richten op zaken die je op directe wijze 
kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te 
krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn. Het gaat erom 
signalen van je lichaam waar te nemen, ze op de juiste wijze te interpreteren 
en ernaar te handelen. Met het lichaam als instrument is het mogelijk de 
balans te vinden tussen binnen- en buitenwereld, met respect voor de eigen 
grenzen en die van de ander. 

De effecten van mindfulnesstraining zijn veelvuldig onderzocht. Het 
blijkt dat mensen na de training minder lijden onder stress en effectiever 
en met meer veerkracht in het leven staan. Het is makkelijker de juiste ba-
lans in de gaten te houden. Het parasympathische zenuwstelsel kan stress-
reacties beïnvloeden en herstel van stressvolle gebeurtenissen bevorderen. 
Onder andere bleek dat acceptatieprocessen een belangrijke rol spelen bij 
verwerking en herstel. Mindfulnesstraining wordt ook gebruikt om het ver-
mogen een gezonde leefstijl te creëren en te handhaven, te versterken.

PSYCHOTHERAPIE
Psychotherapie is in engere zin een behandelmethode die wordt gebruikt door 
psychiaters en psychologen bij psychische klachten en problemen. Het ge-
meenschappelijk doel van alle soorten psychotherapie is een positieve veran-
dering in het mentale functioneren van de mens. Dit kan toegenomen inzicht 
en persoonlijke groei inhouden, maar ook de versterking van het zelfvertrou-
wen en de zelfstandigheid, of de verwerking en uitdrukking van emotie. 

Door de overheid zijn de volgende vormen van psychotherapie erkend: 
psychoanalyse, psychoanalytische psychotherapie, gedragstherapie, Roge-
riaanse psychotherapie en systemische psychotherapievormen (relatiethe-
rapie, gezinstherapie, groepstherapie). Alle andere benaderwijzen om psy-
chische problemen op te lossen kunnen daarom geschaard worden onder 
alternatieve vormen van psychotherapie. 

Een aantal van deze niet-officieel erkende therapieën behoort echter 
nauwelijks meer tot het alternatieve veld. Gestalttherapie, hypnotherapie, 
transactionele analyse (TA), antroposofische psychotherapie en psychodra-
ma hebben een beroepsvereniging die op dezelfde wijze toeziet op de kwa-
liteit van opleiding, leertherapie, supervisie, werkervaring en beroepsuitoe-
fening als instanties doen bij wel erkende vormen van psychotherapie. Deze 
vormen van alternatieve psychotherapie kun je echter ook terugvinden bij 
beoefenaars in de reguliere instellingen.
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De psychotherapie werd lange tijd gedomineerd door de opvattingen van 
Freud, dus de psychoanalyse. In de jaren dertig van de vorige eeuw ont-
stond een nieuwe stroming in de psychotherapie: gedragstherapie. In deze 
therapievorm staat het gedrag als uitingsvorm van de psyche centraal. Ge-
dragstherapie begint bij de klacht en de beleving van de patiënt en richt de 
aandacht op het aanleren van andere reactiewijzen. De psychoanalyse legde 
de nadruk op onbewuste lustmotieven, terwijl het behaviorisme onvoldoen-
de aandacht had voor allerlei mentale processen. Mede als reactie daarop 
ontstond de humanistische psychologie. Deze gaat ervan uit dat mensen in 
staat zijn eigen keuzen te maken. Zij focust op bewustzijn en zelfactualisatie 
van de gehele unieke mens. In de Amerikaanse literatuur kwam vervolgens 
een fourth force op, die bekend is geworden als de transpersoonlijke psy-
chotherapie. Deze stroming breidt de benadering van psychische problemen 
uit met de spirituele dimensie. De vier genoemde stromingen – psychoana-
lyse, gedragstherapie, humanistische psychotherapie en transpersoonlijke 
psychotherapie – vormen de basis voor de reguliere en alternatieve metho-
den van psychotherapie.

Daarbij moet worden opgemerkt dat iedere vorm van psychotherapie wel 
onder een van de vier hoofdstromingen is te plaatsen, maar dat de meeste 
methoden aansluiten bij de derde stroming, de humanistische psychologie. 
We bespreken hier echter ook de therapievormen die gerelateerd zijn aan de 
vierde stroming, de transpersoonlijke psychologie. Tot slot worden stromin-
gen besproken die niet specifiek binnen deze stromingen zijn te plaatsen.

Co-counseling
Dit is een methode voor leken, zonder tussenkomst van therapeuten. Na 
een korte training kan de cliënt het gesprek aangaan met partners die daar 
behoefte aan hebben, met het doel zich te leren uiten. Het is dan niet de 
bedoeling als partner of co-counselor in een gesprekssituatie al commentaar 
of adviezen te geven, noch te sympathiseren met de ander. Alleen luisteren, 
dat is het parool. De co-counselor is raadsman; hij of zij luistert en probeert 
de gesprekspartner bewust te maken van weggestopte emoties.

emdr

emdr staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een 
behandeling om nare ervaringen te verwerken. emdr wordt ingezet bij klach-
ten zoals angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en 
chronische pijn. De therapeut zal aan de cliënt vragen om aan de trauma-
tiserende gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, 
gedachten en gevoelens. Hij zal vervolgens vragen de gebeurtenis opnieuw 
voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende 
stimulus, zoals de hand van de therapeut, of klikjes in de koptelefoon.
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Encounter 
Encounter of ‘ontmoeten’ is een vorm van groepswerk waarin het draait om 
zelfervaring en ontmoetingen met anderen. Bij encounter wordt getracht 
door groepswerk barrières tussen mensen af te breken, door open te spre-
ken over diepste gevoelens, angsten, hoop en ambities en deze met anderen 
in de groep te delen.

Gestalttherapie
Centraal staat hier de gedachte dat de mens een organisme is waarin alles 
met alles verbonden is. ‘Gestalt’ betekent ‘zinvol geheel’. Er is geen grens 
tussen denken, voelen, handelen, spiritualiteit en maatschappij. De therapie 
leert je te reageren in het hier-en-nu, zo echt en totaal mogelijk. Bij ge-
stalttherapie wordt ervan uitgegaan dat angsten en neuroses ontstaan door 
vermijding. Wanneer de cliënt remmingen en frustraties die daarmee samen-
hangen naar buiten brengt, geven ze inzicht en worden ze veelal opgelost.

Innerlijk-kindtraining
Bij deze methode gaat de cliënt terug naar zijn kindertijd. Vanuit zijn vol-
wassen positie maakt hij contact met ervaringen die hem ervan weerhouden 
om in zijn kracht te gaan staan. Vaak zijn aan pijnlijke ervaringen uit de 
jeugd belemmerende overtuigingen gekoppeld, zoals: ik kan het toch niet. 
Vanuit het volwassen bewustzijn kan contact worden gemaakt met dingen 
die in het verleden gebeurd zijn, en kan hij deze loslaten.

Neurolinguïstisch programmeren (nlp) 
Vaak handelt de mens alsof zijn ervaring van de werkelijkheid gelijk is aan 
de werkelijkheid zelf. Deze menselijke ervaring wordt echter beperkt door 
de waarneming. De waarnemingsorganen werken als een verzameling filters 
die de input van buiten vertalen in een innerlijke ervaring. Het gebruik van 
taal werkt op zijn beurt weer als een filterend hulpmiddel om innerlijke er-
varingen te vertalen naar beperkte externe ervaringen. De processen waar-
mee en waardoor je je ervaringen via taal en zintuigen filtert en vormt, is 
het gebied waarop nlp zich beweegt. nlp wordt onder andere gebruikt voor 
persoonlijke ontwikkeling.

Psychodrama
Dit is een vorm van toneel- of rollenspel, waarbij de therapeut de regisseur 
en de cliënt de hoofdrolspeler is. Anderen (vaak ook patiënten) spelen sleu-
telfiguren uit het leven van de patiënt. Zij worden helpers genoemd. In het 
spel worden conflicten en problemen uitgebeeld. Het spel leidt tot inzicht, 
tot emotionele bevrijding en tot nieuwe manieren van omgaan met proble-
men. Een uitgangspunt in het psychodrama is dat spontaniteit en creativiteit 
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ervoor zorgen dat mensen zich beter kunnen aanpassen aan nieuwe situaties 
of dat zij oude situaties in een ander perspectief kunnen zien.

Reïncarnatie- of regressietherapie
De reïncarnatietherapeut gaat ervan uit dat oorzaken van psychische pro-
blemen liggen in onverwerkte ervaringen uit het verleden, inclusief voor-
gaande levens. Angsten en depressies kunnen worden behandeld door terug 
te gaan naar de bron van het trauma en deze vroegere ervaring dan onder 
lichte hypnose te herbeleven en verwerken. Daardoor zullen de symptomen 
verdwijnen. Door de lichte vorm van trance of hypnose is het mogelijk de 
vroegere ervaring volledig te herbeleven. Als het trauma in het huidige leven 
heeft plaatsgevonden, spreekt men van regressie. Wanneer het trauma in 
een vorig leven plaatsvond, spreekt men van reïncarnatie.

Simontontherapie
Dr. Simonton en zijn echtgenote ontwikkelden eind jaren zestig een op ver-
beeldingskracht gerichte behandeling voor mensen met kanker. Zij gingen 
ervan uit dat overtuigingen, gevoelens, levenshouding en leefstijl een be-
langrijke bijdrage kunnen leveren aan herstel. Geloof en hoop zijn pijlers 
in deze benaderwijze. Simontontherapie werkt met verbeeldingskracht en 
wordt ook wel visualisatietherapie of imaginatietherapie genoemd. 

Visualisatie of imaginatie is het vertalen van een gedachte naar een 
beeld, een uitdrukkingsvorm. Door zich een beeld te vormen neemt iemand 
een duidelijk mentaal standpunt in over wat hij wil dat er gebeurt. Uit er-
varingen van Simonton, maar ook op grond van de argumenten uit de bio-
feedback (zie paragraaf 3), blijkt dat de mens in staat is zijn verbeeldings-
kracht te gebruiken om lichaamsprocessen te beïnvloeden. 

Patiënten leren in het programma ontspanningstechnieken en doen visu-
alisatieoefeningen en oefeningen uitgaande van het creatieve denkproces. Er 
wordt verder aandacht besteed aan het belang van een zachtaardige levens-
houding en de rol van stress in het herstelproces. 

Visualisatietherapie wordt ook veel gebruikt bij chronische pijnklach-
ten. Een bekende visualisatietechniek is de geleide fantasie. Vanuit deze 
methode kan men spelend vanuit de verbeelding niet-rationele oplossingen 
voor problemen vinden.

Transactionele analyse (TA)
Hier wordt de nadruk gelegd op de communicatie tussen mensen onderling 
(transacties en spelen). Van daaruit wordt het verband gelegd met de interne 
wereld van de persoon (egotoestanden en script) en met de externe wereld, 
zoals een organisatie, een team of het gezin. TA gaat uit van de gedachte 
dat de mens bestaat uit drie zijnswijzen. Ieder mens draagt een kind, een 
volwassene en een oudere (senior) in zich. Het kind in de mens voelt, wil, 
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eist, speelt, past zich aan en vecht impulsief. De volwassene denkt, berekent, 
analyseert en objectiveert. De senior gelooft, beschermt, controleert, stuurt, 
beschouwt en voedt op. De therapie is gericht op de analyse van de patiënt 
en zijn of haar communicatie met de ander: wanneer vraagt deze mens om 
kindergevoelens, wanneer om seniorgevoelens en wanneer om volwassen 
gedrag?

Voice Dialogue
Het doel van deze therapie is een dialoog aan te gaan met onze innerlijke 
stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoon-
lijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, 
gedrag en waarneming. In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ 
uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifeste-
ren. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal 
met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’ en de ‘criticus’ 
identificeert. 

The Work (Byron Katie)
Byron Katie is een Amerikaanse vrouw die in 1986 op 43-jarige leeftijd, na 
tien jaar depressie, een bijzondere ervaring had. Vanuit de diepste wanhoop 
kreeg zij een levensveranderend inzicht. In de jaren daarna heeft Byron Ka-
tie The Work ontwikkeld, een proces van zelfrealisatie. Het doel van The 
Work is te laten zien hoe lijden wordt gecreëerd en beëindigd, en om an-
deren te helpen op de weg naar zelfrealisatie. Het uitgangspunt hierbij zijn 
Byron Katies eigen ervaringen als vrouw, waarover zij vertelt. Haar werk is 
populair in Nederland.

3. THERAPIEËN MET DE NADRUK OP HET LICHAAM

Lichaam-en-geesttherapieën waarbij de nadruk ligt op werken met het li-
chaam draaien om lichaamsbewustwording. Ze helpen bijvoorbeeld om sig-
nalen van stress of overbelasting die het lichaam afgeeft te herkennen, zodat 
men op tijd maatregelen kan nemen in plaats van de signalen te negeren. 
Iemand kan bijvoorbeeld zichzelf trainen om spierspanning te herkennen, 
zodat hij op zo’n moment een korte rust in kan bouwen om te ontspannen. 
Lichaamsbewustwording is een eerste stap naar gezonder leven.

BIOFEEDBACK
Dit is een (diagnostische of therapeutische) methode waarbij lichaamssigna-
len worden gemeten door middel van sensoren die vervolgens naar iemand 
worden teruggekoppeld. Spierspanning, manier van ademen, hartslag, tem-
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peratuur van de hand en de mate van transpiratie van een vingertop geven 
aan of de mens gespannen is. Een voorbeeld van dit soort apparaatjes is 
de emg of myofeedback: een apparaatje dat de mate van spierspanning 
in cijfers of kleuren zichtbaar maakt. De ‘hartcoherentiemeting’ maakt het 
rust-actieritme van het hart zichtbaar.

Biofeedbacktraining komt er dus op neer dat de apparatuur informatie 
geeft over hoe het met de patiënt gaat. Door bepaalde oefeningen uit te voe-
ren terwijl de patiënt aan de meetapparatuur gekoppeld is, krijgt hij inzicht 
in precies die oefeningen die hem doen ontspannen. Tijdens de biofeed-
backsessie leert men dus de eigen lichaamssignalen bewust te controleren. 
Andere voorbeelden van biofeedbacktraining zijn hartcoherentietraining 
(Heartmath), progressieve relaxatie en neurofeedback. 

Bij ‘hartcoherentie’ wordt de hartritmevariabiliteit (hrv) gemeten. Deze 
geeft belangrijke informatie over de toestand van het lichaam. Analyse van 
de hartritmevariabiliteit laat zien dat het hart gevoelig is voor emotionele 
veranderingen. Hartcoherentie is een sterke indicator van emotioneel wel-
zijn. Bij hartcoherentietraining is men verbonden met de monitor waarop 
de hrv zichtbaar wordt, waardoor men door bepaalde oefeningen leert de 
eigen hrv te controleren. 

Bij ‘progressieve relaxatie’ wordt de cliënt via feedback getraind op 
veranderingen in zijn lichaam, vooral door bewustwording van zijn spier-
spanning. Deze wordt weergegeven in een elektromyograaf. Onder andere 
fysiotherapeuten maken hiervan gebruik.

‘Neurofeedback’ is een behandelmethode voor de hersenen, waarbij 
men kan leren om controle te krijgen over de eigen hersengolven. De feed-
back wordt hier gegeven door een elektro-encefalogram (eeg). In het geval 
van neurofeedback wil men de hersengolven beïnvloeden door tijdens de 
behandeling een beloning te geven aan de hersenen (bijvoorbeeld door mid-
del van een geluidje of filmpje) elke keer als de hersengolven het gewenste 
patroon laten zien. Neurofeedback is veelbelovend waar het gaat om de 
behandeling van gedrags-, concentratie- en slaapproblemen.

LICHAAMSGERICHTE COMPLEMENTAIRE PSYCHOTHERAPIE
Hieronder vallen veel verschillende therapievormen waarbij het lichaam 
als uitgangspunt voor de behandeling dient. Binnen de lichaamsgerichte 
psychotherapie ziet men lichaam en psyche als onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Een brok in je keel hebben, ergens buikpijn van krijgen, en 
de kramp in je maag bij een angstig moment, zijn hier herkenbare zaken. 
Doorgaans komen aanhoudende emotionele klachten uiteindelijk via het li-
chaam tot uiting. Alternatieve vormen van lichaamsgerichte psychotherapie 
zijn niet uitsluitend gericht op therapie, maar beogen de zelfontwikkeling of 
zelfontplooiing te stimuleren.
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De psychotherapeut Wilhelm Reich (1896-1957) wordt beschouwd als de 
grondlegger van de lichaamsgerichte psychotherapie. Hij ontdekte in het 
lichaam verhardingen in de vorm van spierspanningen en blokkades, waar-
mee het lichaam op verdrongen gevoelens zou reageren. Hij noemde dit li-
chaamspantsers. Reich nam waar dat bepaalde karakterstructuren zich ook 
lichamelijk uitdrukten, zoals in de lichaamsbouw, de motoriek en de ex-
pressie. Volgens Reich zou de psychotherapie zich niet alleen met de psyche 
moeten bezighouden maar ook met het lichaam, in de vorm van intensief 
ademen, bewegen en expressiviteit. Reich was overigens een leerling van 
Freud. 

Alexander Lowen (1910-2008) en anderen bouwden verder op het werk 
van Reich om zo onder andere de bio-energetica te ontwikkelen. Veel li-
chaamsgerichte therapievormen vinden hun oorsprong in de twintigste 
eeuw, toen sociaal-culturele ontwikkelingen de weg vrijmaakten voor on-
derzoek naar de invloed van de geest op het lichaam. Uit het werk van Reich 
ontstonden in de loop van de vorige en de huidige eeuw therapievormen 
zoals bio-energetica, biodynamische therapie, emotioneel lichaamswerk, 
rebirthing, Rolfing en Postural Integration.

Ieder jaar komen er echter nog nieuwe technieken en methoden bij. Er 
is hierbij enige overlap tussen lichaamsgerichte therapie en (psychosomati-
sche) fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en massage. Lichaamsgerichte 
psychotherapie is een verzamelnaam voor onder andere: Pesso-therapie, fo-
cussen, biodynamische therapie, integratieve bewegingstherapie, haptono-
mie of haptotherapie, bio-energetica en Postural Integration. Waarschijnlijk 
vallen de meeste ontspanningsoefeningen uit de wereld van dans, muziek en 
toneel ook onder de lichaamsgerichte psychotherapie. 

Er zijn daarbij therapieën die vooral het lichaamsbewustzijn vergroten 
en therapieën die meer levendigheid en beweging in het lichaam brengen. 
Ook zijn er methoden die werken met aanraking van de cliënt door de 
therapeut, of die vooral de emotionele expressie bevorderen. Het doel bij li-
chaamsgerichte therapie is telkens de vermindering van psychische klachten 
en de bevrijding van emotionele remmingen. Om deze verschillende doelen 
te bereiken gaat lichaamsgerichte psychotherapie meestal gepaard met the-
rapeutische gesprekken. 

Hieronder worden de bekendste methoden beknopt besproken. Of de 
scheidslijn of de methode al dan niet als alternatief wordt beschouwd, is bij 
sommige therapievormen erg dun; soms is bepalend of de hulpverlener zelf 
een door de overheid erkende opleiding tot psycholoog of psychotherapeut 
heeft gevolgd.

Biodanza oftewel ‘dans van het leven’
In strikte zin is Biodanza geen therapievorm maar een vorm van zelfont-
plooiing. Doel is het verhogen van de levenskwaliteit, onder andere door 
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middel van vrije dans, muziek en gesprekken. De achterliggende theorie 
stelt dat door middel van de Biodanza-sessies de ontwikkeling en integratie 
van de zogeheten vijf levenslijnen wordt gestimuleerd. Deze vijf levenslijnen 
zijn vitaliteit, creativiteit, gevoel, seksualiteit en transcendentie; deze zijn 
al dan niet ontwikkeld, onderdrukt, onbekend, onbewust of ongebruikt. 
Een belangrijke rol is weggelegd voor de Vivencias, die staan voor (intense) 
belevingen in het hier-en-nu.

Biodynamische therapie
In de visie van de biodynamische psychologie heeft het lichaam een eigen 
bewustzijn dat ervaringen opdoet en verwerkt. Mensen lopen in hun leven 
verwondingen op die zich als reactiepatronen in het lichaam manifesteren. 
De biodynamische psychologie gaat ervan uit dat het lichaam zelf in staat 
is de ervaringen te verwerken en de opgebouwde patronen om te zetten. De 
therapeut helpt de cliënt om deze ‘organische zelfregulering’ in te zetten, 
vooral door bepaalde technieken van aanraking en massage die op zach-
te wijze tot het loslaten van de spanning uitnodigen (bio-release volgens 
grondlegger Gerda Boyesen, 1922-2005).

Bio-energetica
Spierspanningen die ontstaan vanuit negatieve levenservaringen, kunnen 
volgens de theorie van bio-energetica negatieve invloed op lichaam en geest 
hebben; het bijbehorende oefenproces kent dan ook een krachtige aanpak. 
Wat in zovele jaren in onszelf vastgegroeid is, kan niet een-twee-drie gede-
blokkeerd worden. De therapie bestaat uit veel actieve lichaamsoefeningen 
met ademhaling, stretchen en losschudden. Het lichaam wordt als het ware 
opnieuw tot een ontspannen, voelend geheel gekneed. Gaandeweg worden 
meer  bewegingen ingezet (onder andere de stem) die de cliënt helpen zich te 
uiten. De methode werd ontwikkeld door Alexander Lowen.

Emotional Freedom Techniques (eft)
eft betreft een alternatieve psychotherapiemethode die beoogt via zelfhulp 
nare emoties te neutraliseren. Terwijl je je concentreert op de nare emotie of 
de verslaving, klop je op energiepunten op het lichaam. Het kloppen op de 
energiepunten zou daarbij een signaal zijn dat de energie weer vrij mag stro-
men, waardoor de nare emotie opgelost zou worden. Deze techniek is sinds 
1995 beschikbaar in Nederland, en werd ontwikkeld door Gary Craig, 
deskundige op het gebied van neurolinguïstische programmering (nlp). De 
eft-basisoefening verloopt als volgt: de onbewuste weerstand tegen gene-
zing en het onbewust vasthouden aan problematiek worden volgens de eft 
doorbroken door het uitspreken van de affirmatietekst ‘Ik accepteer mezelf 
helemaal ondanks [het probleem]’ terwijl gewreven wordt op een reflexpunt 
uit de toegepaste kinesiologie (sore spot) of geklopt op het ‘karatepunt’. 
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Een serie acupressuurpunten wordt vervolgens behandeld (beklopt) onder 
het uitspreken van ‘herinnerwoorden’, zoals ‘mijn hoofdpijn’, ‘mijn angst’, 
‘mijn verdriet’.

Emotioneel lichaamswerk (elw)
Emotioneel lichaamswerk is een lichaamsgerichte methode om de natuur-
lijke stroom van levensenergie en levenslust in jezelf vrij te maken en te 
versterken. Emotioneel lichaamswerk heeft tot doel je meer met je gevoel, 
je persoonlijke kracht en kwaliteiten in contact te laten komen. Vervol-
gens kun je de vrijgekomen energie gaan inzetten. elw is ook gebaseerd 
op het werk van Reich en zijn leerling Alexander Lowen, maar zij combi-
neert bio-energetica met ademwerk, encounter-technieken, gestalttherapie 
en counseling.

Focusing
Dit betreft het richten van de aandacht op het lichamelijk ervaren van ge-
dachten en emoties. Door te focussen op de lichamelijke uiting van psychi-
sche klachten, kunnen de klachten helder in kaart gebracht worden. Daar-
door worden er nieuwe inzichten verworven in problemen en emoties die 
aanvankelijk alleen vaag of moeilijk te omschrijven waren.

Haptonomie en haptotherapie
Haptonomie bestudeert het lichamelijk en het geestelijk gevoelsleven van 
de mens. Lichaamsbeleving is daarbij volgens de haptonoom een essenti-
eel aspect van communicatie. Haptotherapie bestrijdt fysieke en psychische 
klachten door middel van lichamelijke aanraking. In het hoofdstuk Manue-
le behandelwijzen wordt haptonomie uitvoeriger besproken.

Integratieve bewegingstherapie (ibt)
De therapeutische gesprekken gaan veelal over het ontdekken van patro-
nen uit heden en verleden die lichamelijke of psychische klachten in stand 
houden. Het doel van integratieve bewegingstherapie is het oefenen van 
verschillende houdingen en bewegingspatronen om emoties uit te drukken. 
Hierbij wordt het creatieve vermogen versterkt, en komen denken, voelen 
en doen weer op één lijn.

Pesso-psychotherapie
Pesso-psychotherapie is een vorm van lichaamsgeoriënteerde, individuele 
psychotherapie in groepsverband, ontwikkeld door het Amerikaanse echt-
paar Pesso. Naast woorden komen lichamelijke beleving, expressie en inter-
actie aan bod. De methode gaat ervan uit dat vroege ontwikkelingstekorten 
en trauma’s zich niet alleen als mentale, maar ook als lichamelijke ervarin-
gen laten zien in het heden. Psychische belemmeringen vallen samen met 
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lichamelijke. Daarom verbindt de Pesso-psychotherapie gesprekken met er-
varingen in het lichaam. In de Verenigde Staten wordt voor deze methode 
de naam Pesso Boyden System Psychomotor Therapy (pbsp) gebruikt. De 
methode werd in 1972 in Nederland bekend.

Postural Integration
Deze methode neemt lichaamshouding als uitgangspunt van de therapie. 
Klachten komen voort uit een verstarde lichaamshouding. De therapeut 
streeft ernaar om de eenheid van weefsel, gevoel en bewustzijn te herstellen 
door een rechtstreekse manuele, diepe ontspanning en ‘reorganisatie’ van 
de spieren, met tegelijkertijd ademhalingsoefeningen, emotionele ontlading 
en expressie. Door middel van massage wordt zowel de lichaamshouding 
als de levenshouding verbeterd.

Primal-Scream-therapie en rebirthing
Primal Scream gaat ervan uit dat veel onbestemde angsten en gevoelens 
die mensen op latere leeftijd teisteren, afkomstig zijn uit verdrongen emo-
tionele pijn in hun vroegste jeugd, de zogenoemde primalpijn. Primalpijn 
ontstaat wanneer de behoeften van een kind niet bevredigd worden. Als die 
pijn te hevig is om begrepen, doorleefd en opgelost te worden, wordt deze 
onderdrukt. Zo blijft het op onbewust niveau invloed uitoefenen op een 
volwassen mensenleven. Bij Primal Scream is het doel het trauma tijdens de 
vroegste jeugd, nog voordat je kon spreken, op te heffen. Dit gebeurt door 
primalpijn uit te schreeuwen in een oerkreet. 

Psycho-peristaltiek
Proefondervindelijk kwam bovengenoemde Gerda Boyesen eveneens tot het 
inzicht dat de darmen niet alleen tot taak hebben om voedsel te verteren, 
maar ook om spanningsresten af te voeren. Ze noemde de peristaltiek daar-
om psycho-peristaltiek, en ontwikkelde diverse (massage)methoden om de 
peristaltiek te activeren en zo de gestagneerde energie weer te laten stromen.

Rebirthing
Dit is een vorm van Primal-Scream-therapie, populair in de jaren zeventig. 
Rebirthing richt zich op de eerste ademhaling. Door middel van bepaalde 
ademhalingstechnieken leer je dat het leven niet pijnlijk is, maar ook ple-
zierig kan zijn. Je hebt bijvoorbeeld de neiging de adem in te houden bij 
diepe emoties. Rebirthing traint je door ademhalingsoefeningen bij pijnlijke 
vroege emoties te komen en deze te verwerken. 

Rebalancing
Deze methode is oorspronkelijk ontstaan in het groei- en meditatiecen-
trum van Osho, spiritueel leider van de Bhagwanbeweging. Rebalancing 
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ontstond uit de samenvoeging van westerse vormen van lichaamswerk met 
de oosterse meditatieve benadering van Osho. Ook bij rebalancing gaat 
men ervan uit dat we alle opgedane ervaringen die we – veelal onbewust 
– ontkennen of waaraan we hechten, verstarren in de vorm van gespannen 
spieren en weefsels. Rebalancing-technieken bestaan uit een combinatie van 
aanraking en meditatie.

Reiki
Deze Japanse term duidt op de energie ‘ki’ die alle leven in stand houdt. Bij 
reiki wordt via handoplegging universele levensenergie overgebracht van de 
therapeut naar de cliënt. Deze energie herstelt de harmonie in het lichaam 
en versnelt het natuurlijke genezingsproces. De inwijding wordt gedaan 
door een reiki-master.

Therapeutic Touch (tt)
tt is een methode gebaseerd op de gedachte dat de mens behalve uit li-
chaam, geest en ziel, ook uit energie bestaat en dat die energie bij klachten 
en ziekte uit balans is. De zorgverlener leert om met de handen en met 
gerichte aandacht volgens een vast stappenplan de balans te herstellen. The-
rapeutic Touch kan helpen om de scherpe kantjes te verzachten van nare 
ervaringen. tt is een korte, zachte behandeling die met liefdevolle aandacht 
gegeven wordt. Onderzoek bevestigt dat tt angst, pijn en onrust vermin-
dert.

Lichaamsgerichte psychotherapie kan ingezet worden bij de behandeling 
van veel verschillende klachten, zoals uit de bovenstaande beschrijvingen 
blijkt. Vaak wordt lichaamsgerichte therapie toegepast bij cliënten die moei-
te hebben hun problemen onder woorden te brengen, of moeite hebben met 
het voelen en uiten van emoties. Dit komt voor bij bijvoorbeeld depressie, 
stress en burn-out. Ook helpt het mensen bij rouw- en traumaverwerking. 
Daarnaast wordt lichaamsgerichte therapie gebruikt voor klachten die zich 
voornamelijk lichamelijk uiten, zoals migraine, premenstruele klachten, een 
tenniselleboog, hyperventilatie en astma. De duur van lichaamsgerichte the-
rapie is afhankelijk van de toegepaste therapie en de aard en ernst van de 
klachten.

YOGA
Yoga is een lichaam-en-geesttherapie met een oorsprong in de oude Indiase 
filosofie. De verschillende stijlen van yoga combineren meestal fysieke hou-
dingen met ademhalingstechnieken, meditatie en ontspanning. Lichaams-
bewustzijn en geestelijke bewustwording versterken elkaar wederkerig. 
Tijdens de yogaoefeningen is de beoefenaar met de hele aandacht in het 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   383 22-11-16   10:11



384

GENEESWIJZEN IN NEDERLAND

11

hier-en-nu. Het uiteindelijke doel van yoga is een staat van volledige harmo-
nie te bereiken tussen de lichamelijke en geestelijke aspecten of kwaliteiten 
van de mens, zodat hij de volheid van het leven kan ervaren. Het bewustzijn 
wordt gelijkmatig gericht naar alle delen van het lichaam.

Aspecten van yoga zijn al terug te vinden in zowel het hindoeïsme als in 
het boeddhisme. In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw kwam 
de grote stroom yogasympathisanten, vooral jongeren uit het Westen, dui-
delijk op gang. The Beatles hebben ertoe bijgedragen dat yoga in Engeland 
en Amerika algemene bekendheid kreeg. In Nederland is yoga vooral be-
kend geworden door Saswitha, die in 1947 een yoga-instituut oprichtte. In 
1957 kwam de Stichting Yoga Nederland tot stand, thans de Stichting Yoga 
en Vedanta. De grote animator voor deze organisatie was de arts Rama 
Polderman uit Baarn. 

Yoga is een levenswijze en geen religie. Het is een spiritueel pad waarbij 
vragen centraal staan als: Wie ben ik? Wat is de zin van het bestaan? De 
fysieke oefeningen en de ontspanning, voor veel Nederlanders het kenmerk 
van yoga, zijn stappen op weg naar die essentiële vragen. Yoga in zijn volle-
dige vorm combineert fysieke houdingen, ademhalingsoefeningen en medi-
tatie en is nauw verwant aan de ayurveda (zie hoofdstuk 8). 

In de loop van eeuwen is yoga uitgegroeid tot een levensfilosofie die 
het bewustwordingsproces van de mens als leidraad heeft. Er zijn vele stij-
len van yoga. In de Verenigde Staten en Europa wordt meestal hatha-yoga 
beoefend. Het benadrukt houdingen, ademhalingsoefeningen en meditatie. 
Over het algemeen geldt dat in yoga acht stappen de mens scheiden van het 
zogeheten bovenbewustzijn, het doordringen tot het diepste wezen van de 
mens. In de yoga worden de begrippen chakra en prana gebruikt. Binnen de 
yoga is prana een van de vijf vitale levensstromen of levensenergieën. Deze 
stromen worden volgens aanhangers van yoga opgewekt door het lichaam 
en beheersen alle biologische processen. Levensenergie zou verantwoorde-
lijk zijn voor de hartslag en ademhaling, en komt het lichaam binnen via 
ademhaling en voedsel. Vervoer naar alle lichaamscellen vindt plaats via 
het bloedvatenstelsel. Deze levensstromen van prana zouden met elkaar in 
contact staan via de verschillende chakra’s die op hun beurt weer met elkaar 
verbonden zijn via een stelsel van energiekanalen (nadi’s). Chakra’s zijn cen-
tra van levensenergie die hun zetel hebben in het etherische, niet-stoffelijke 
lichaam. Zij dienen als poorten en opslagplaats van prana. Men onder-
scheidt als regel zeven hoofdchakra’s en vier nevenchakra’s. Normaal zijn 
chakra’s aan het bewustzijn onttrokken. Door middel van hatha-yoga kun-
nen de centra bewust worden gemaakt en worden beheerst. De chakra’s 
liggen op de kruispunten van de drie energiebanen (nadi’s). 

De yogahoudingen en de beheersing van de ademhaling maken de ener-
gie van de chakra’s bruikbaar voor de mens, waardoor het evenwicht in de 
mens zich kan herstellen. Hatha-yoga leert de beoefenaar de wetten van 
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de gezondheid kennen, zodat hij of zij optimaal gebruik kan maken van 
de levenskracht. Een ervaren yogi kan organen, zoals het hart en de adem-
haling, afhankelijk maken van de wil. Zo kan een yogi met bewuste wil de 
hartslag vertragen. In een ongetraind lichaam is de hartslag geregeld door 
het autonome zenuwstelsel, dat niet onder controle van de wil staat. De 
yogafilosofie kent ook nauwe verbindingen naar de zenfilosofie en de trans-
cendente meditatie.

De hatha-yoga bestaat uit drie delen: bewustwording, ademregeling 
(pranayama) en lichaamshoudingen (asana’s). Deze drie aspecten zijn nauw 
met elkaar verweven. De hatha-yoga schrijft precies voor hoe deze drie as-
pecten via oefeningen met elkaar moeten worden verbonden. Yogahoudin-
gen (asana’s) zijn niet prestatiegericht, je hoeft er niet speciaal lenig voor te 
zijn, maar ze bevorderen wel de soepelheid van het lichaam. In elke yogales 
wordt een aantal yogahoudingen geoefend. Alle houdingen hebben als doel 
de organen, de klieren, de gewrichten, het zenuwstelsel en de bloedvaten 
beter te laten functioneren. Tijdens de yogahoudingen rek, strek en span je 
allerlei spieren. De houdingen zorgen voor een verbeterde doorbloeding van 
het hele lichaam. De asana’s, de adem- en ontspanningsoefeningen werken 
in yoga samen om bewust en diep te ontspannen. Een voorbeeld van een 
asana is de zogenoemde zonnegroet.

Yoga traint dus de aandacht en het bewustzijn door het lichaam te rek-
ken in verschillende houdingen op het ritme van de ademhaling. De oefe-
ningen variëren van zeer krachtig tot heel mild en kunnen als het nodig 
is worden aangepast. Yoga is geschikt voor jong en oud, is over het alge-
meen laagdrempelig en veilig voor gezonde mensen wanneer het op de juiste 
wijze beoefend wordt. Mensen met een hoge bloeddruk, glaucoom, hernia 
of uitstralingspijn en zwangere vrouwen moeten sommige yogahoudingen 
aanpassen of niet gebruiken. Er zijn ook speciale yogavormen voor kinde-
ren, ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking of personen met 
bijvoorbeeld gewrichtsklachten.

Uit onderzoek bij mensen met chronische lagerugpijn blijkt dat een 
zorgvuldig aangepaste reeks van yogahoudingen kan helpen bij pijnvermin-
dering en het lichaam soepeler kan maken, waardoor je makkelijker loopt 
en beweegt (Aboagye, Karlsson, Hagberg & Jensen 2015). Studies suggere-
ren bovendien dat yogabeoefening (evenals andere vormen van regelmatige 
lichaamsbeweging) andere voordelen voor de gezondheid biedt, zoals het 
verlagen van de hartslag en de bloeddruk, en ook kan helpen bij de ver-
lichting van angst en depressie (Jeter, Slutsky, Singh & Khalsa 2015). Yoga 
leent zich goed als preventieve geneeskunde. Bij yoga staan bewustwording 
en een bewuste levenshouding namelijk centraal. Zelfopvoeding en discipli-
ne in het denken, en basisprincipes om gezondheidsvaardig in het leven te 
staan zijn onderdeel van deze levenshouding. 
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Mensen beoefenen yoga om verschillende redenen. De meeste mensen wil-
len zich beter leren ontspannen of hun ademhaling verbeteren. Soms zijn ze 
op aanraden van de huisarts of de fysiotherapeut gestart met yoga en soms 
uit zichzelf, om meer bij zichzelf te komen of om soepeler hun lichaam te 
kunnen controleren. Een deel van de yogabeoefenaars doet dit om hun spi-
ritualiteit verder te ontwikkelen.

Tot slot: yoga wordt in Nederland op vrij grote schaal beoefend. Er 
zijn veel trainingsprogramma’s voor yogaleraren in het hele land. Deze pro-
gramma’s variëren van een paar dagen tot meer dan twee jaar. Normen 
voor de opleiding van leerkrachten en certificering zijn afhankelijk van de 
stijl van yoga. 

4. ONDERZOEK EN RESULTATEN

De effecten van lichaam-en-geesttherapieën zijn (afhankelijk van de the-
rapievorm) in meerdere of mindere mate onderzocht. Zo is er veel onder-
zoek uitgevoerd naar deze therapievormen bij klachten die voortkomen uit 
stress. De noodzaak daarvoor is ook hoog. In onze maatschappij komen 
stress en andere geestelijke problemen zoals depressie en angst veel voor. De 
belangstelling voor mind-bodytherapievormen en hun mogelijkheden bij de 
behandeling van pijn, chronische klachten en psychosociale aandoeningen 
is daarom groeiende.

Wetenschappelijk onderzoek heeft op dit onderdeel tot doel de waarde 
van therapievormen voor de gezondheid in kaart te brengen. Binnen de 
lichaam-en-geesttherapieën wordt doorgaans veel belang gehecht aan het 
welzijn van de persoon die de behandeling ondergaat. Desondanks is men 
ook op dit gebied overtuigd geraakt van de noodzaak om per geneeswijze 
aanvullend wetenschappelijk onderzoek te doen naar werking, werkzaam-
heid en veiligheid. Dit onderzoek vond en vindt al op grote schaal plaats. 
Om een idee te geven: in 2015 werden alleen al achtduizend studies over 
lichaam-en-geesttherapieën gepubliceerd.

INVLOED OP STRESS
Er is geen scherpe grens tussen de lichaam-en-geesttherapieën medita-
tie, mindfulness, yoga en tai chi. Nieuw ontwikkelde programma’s kun-
nen zowel yoga als meditatie en/of mindfulness bevatten. En hoewel elke 
therapie haar unieke filosofische uitgangspunt heeft, laten vrijwel alle li-
chaam-en-geesttherapieën effecten zien op onze reactie op stress en op onze 
afweer. Stress verzwakt onze afweer. Lichaam-en-geesttherapieën verster-
ken onze afweer door stress te verminderen. Dat de stress minder wordt, 
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zien onderzoekers omdat stressstoffen in het lichaam (bijvoorbeeld in ons 
speeksel) dalen. Bij het beoefenen van mindfulness daalt bijvoorbeeld de 
hoeveelheid alfa-amylase in het speeksel; deze stof verwijst naar de hoeveel-
heid ervaren stress (Klatt, Steinberg, Marks & Duchemin 2012). 

In een vergelijkend onderzoek onder jongens (gemiddelde leeftijd 12 
jaar) op een middelbare school in een achterstandswijk bleek mindfulness 
stress te verminderen. Stresshormoonspiegels stegen bij de jongeren in de 
controlegroep, terwijl deze bij de jongeren in de mindfulnessgroep constant 
bleven. Hieruit blijkt een sterker aanpassingsvermogen voor stress in de 
groep jongens die mindfulness beoefenden (Sibinga 2012). De verklaring is 
als volgt: stress zet onze afweer op het verkeerde been. Het geeft het signaal 
af om ontstekingsstoffen aan te maken. Deze ontstekingsstoffen zijn slecht 
voor de gezondheid, omdat ze de kans op hart- en vaatziekten verhogen. 
Uit onderzoek – bijvoorbeeld onder mantelzorgers – blijkt mindfulness deze 
ontstekingsneiging te verminderen. De deelnemers die het beste reageerden 
op de training, lieten de sterkste reactie zien (Bloom, Ho, Vega & Pasinetti 
2012). De effecten van mindfulness zijn dus meetbaar in het lichaam; ont-
stekings- en stressstoffen nemen af.

Met behulp van mri-beelden kan de reactie van de hersenen op mindful-
ness in kaart worden gebracht. Bij volwassenen bleek door mindfulnesstrai-
ning de dichtheid van de grijze hersenstof in bepaalde delen van de hersenen 
(de hippocampus) te verbeteren. Mindfulness verhoogde bovendien de ac-
tiviteit in dit deel van de hersenen. Bij onder meer de ziekte van Alzheimer 
wordt verlies aan dit type hersenweefsel gezien (Hölzel 2011). 

Hartritmevariabiliteit
Mindfulness, maar ook meditatie, traint bovendien ons aanpassingsvermo-
gen aan stress, zo blijkt. Het zorgt ervoor dat we ons autonome zenuw-
stelsel, en dan vooral de rem van dit zenuwstelsel (het parasympathische 
zenuwstelsel), beter kunnen gebruiken. De nervus vagus is een belangrij-
ke zenuw van het parasympathische zenuwstelsel; deze bestuurt het hart. 
Hartritmevariabiliteit (hrv) is een manier om de activiteit van de nervus 
vagus te meten. Het is een maat voor individuele verschillen in hartritme 
tussen de in- en uitademing (zie ook de paragraaf ‘Biofeedback’ over hart-
coherentie). Een hoog hrv is een aanwijzing voor een betere gezondheid. 
Bij een hoog hrv is er sprake van een verlaagd risico op hart- en vaataan-
doeningen, bestaan er een betere bloedsuikerregulatie, een verlaagde ontste-
kingstoestand en een beter vermogen zich te concentreren. 

Meditatie met positieve liefdevolle gevoelens (loving-kindness-meditatie) 
verbetert de hartritmevariabiliteit en kan op die manier de helende kracht 
van positieve emoties op lichaam en geest voortbrengen (Kok & Fredrick-
son 2010). Van yoga, ademhalingsoefeningen en andere lichaam-en-geest-
therapieën is ook bekend dat zij hrv kunnen beïnvloeden, onder meer 
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omdat de therapievormen ervoor zorgen dat we emoties en gevoelens wat 
makkelijker verwerken (Luberto, Cotton & Alison 2012).

Burn-out onder zorgverleners
Medici hebben een verhoogd risico op een burn-out omdat deze beroeps-
groep blootstaat aan grote psychosociale druk. Dit heeft zijn weerslag op 
de kwaliteit van zorg. Depressie en angst komen veel voor onder studen-
ten geneeskunde. Daarom worden in de Verenigde Staten aan verschillende 
faculteiten geneeskunde mindfulnesstrainingen aangeboden aan studenten. 
Ook faculteiten in Nederland en andere Europese landen kennen dergelijke 
initiatieven; preventie en zelfzorg staan daarin centraal.

Onderzoek naar de effecten van een van deze trainingen aan de Universi-
teit van Georgetown is tot nu toe veelbelovend. De trainingen verminderen 
het risico op depressie en verbeteren de gezondheidsvaardigheden (Chen, 
Kumar & Haramati 2016). 

Het zogenoemde heart-im-programma is een facultatieve training 
voor studenten geneeskunde in de Verenigde Staten. De training bestaat uit 
mindfulness, integratieve geneeskunde en zelfmanagement. De meerderheid 
van de deelnemende studenten gaf na afloop van het onderzoek aan dat de 
training hen hielp gedurende de studie geneeskunde om te gaan met stress. 
In hun beleving waren hun gezondheidsvaardigheden en hun vermogen zich 
te verbinden met patiënten door de training verbeterd. 

Studies naar de effecten van mindfulnesstraining bij mantelzorgers voor 
kinderen met gedragsproblemen tonen onder meer aan dat de deelnemers 
zich capabeler en sterker weten op te stellen in stressvolle situaties. Dit 
komt vooral omdat ze minder snel ongecontroleerd emotioneel reageren 
(Dykens, Fisher, Taylor, Lambert & Miodrag 2014).

Yogaonderzoek naar welzijn en stress
In India is onder invloed van president Modi een Ministerie voor Yoga, 
Homeopathie, Ayurveda en Natuurgeneeskunde opgericht (Ministerie van 
ayush). Hierdoor is er meer aandacht voor onderzoek naar yoga en zijn 
fondsen beschikbaar gekomen. 

De start van onderzoek naar de effecten van yoga op onze hersenen door 
het National Institute of Mental Health and Neuroscience (Bangaluru, India) 
lijkt daar het eerste product van te zijn. In Amerika is het National Centre 
of Complementary and Integrative Medicine actief in de versterking van de 
wetenschappelijke basis van yoga en haar gezondheidseffecten. De Interna-
tional Association of Yoga Therapists (iayt) organiseert twee keer per jaar 
een grootschalig symposium voor yogadocenten over onderzoek naar yoga, 
om yogaprofessionals te berichten over de uitkomsten van onderzoek. Het 
Academic Consortium for Integrative Medicine & Health, een samenwer-
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kingsverband van zestig academische ziekenhuizen in Amerika, past tevens 
yoga toe in hun patiëntenzorg en voert onderzoek naar deze therapie uit.

De eerste studie van Patel naar de effecten van yoga op hoge bloeddruk 
dateert uit 1961. Inmiddels is in het vaktijdschrift The Journal of Alterna-
tive and Complementary Medicine onlangs een compleet overzichtsartikel 
gepubliceerd van al het yogaonderzoek dat tot op dat moment was uit-
gevoerd. De Amerikaans-Indiase onderzoeksgroep van de John Hopkins 
Universiteit te Baltimore verzamelde 486 studiepublicaties naar de medi-
sche toepassing van yoga, met in totaal 28.000 deelnemers. Uit hun (bi-
bliografische) analyse bleek dat yoga vooral werd gebruikt in de geestelijke 
gezondheidszorg, bij hart- en vaatziekten en bij luchtwegproblemen. Het 
overzichtsartikel gaat in op de verschillende gezondheidseffecten van yoga. 
Yoga vermindert stress, versterkt het immuunsysteem, verbetert de werking 
van de schildklier en heeft invloed op onze vruchtbaarheid. Yoga ontspant, 
vermindert lagerugpijn en is van invloed op depressie, angst, slapeloosheid 
en een hoge bloeddruk (Jeter, Slutsky, Singh & Khalsa 2015). 

Militairen met posttraumatische stressstoornis
De geneeskundige dienst van het Amerikaanse leger werkt met li-
chaam-en-geesttherapieën. Het militair geneeskundige instituut heeft een 
eigen onderzoekscentrum voor integratieve geneeskunde: Center for Re-
search on Integrative Medicine in the Military (crimm) van het Samueli 
Institute. Voor het leger zijn lichaam-en-geesttherapieën zoals mindfulness, 
meditatie, yoga, hypnose en tai chi interessant. Het leger kampte met een 
groeiende groep soldaten die niet meer actief dienst kon nemen in het le-
ger. Gekweld door slaapproblemen, (chronische) pijn en posttraumatische 
stressstoornis zochten veteranen en hun familie op grote schaal hulp bij 
therapeuten die niet werkzaam waren binnen de militaire geneeskundige 
dienst. Dit heeft de geneeskundige dienst destijds doen besluiten actief deze 
vormen van zorg te onderzoeken en bij gebleken effectiviteit te integreren. 
De ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar hebben geleid tot programma’s 
voor veteranen waarin deze vorm van zorg wordt aangeboden. Bovendien 
worden mind-bodytechnieken toegepast om de gezondheid en gezondheids-
vaardigheden van soldaten te versterken.

LICHAAM-EN-GEESTTHERAPIEËN BIJ KANKER
Mensen met kanker of mensen die kanker hebben gehad, ervaren een heel 
scala aan symptomen gedurende en na hun behandeling. Uit verschillende 
studies blijkt dat lichaam-en-geesttherapieën gunstige effecten hebben op 
de gezondheid en het welbevinden bij mensen met kanker (Sadja & Mills, 
2013). Deze therapievormen worden daarom onder meer aangeboden als 
hulp om de stress die de ziekte met zich meebrengt en de veeleisende zware 
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behandeling het hoofd te kunnen bieden. Ze worden ook wel ondersteu-
nend ingezet bij de nazorg van kanker, bijvoorbeeld om vermoeidheid, sla-
peloosheid, angst en depressie na een behandeling te verminderen.

Het best onderzochte mindfulness-meditatieprogramma bij mensen met 
kanker is het Mindfulness Based Stress Reduction programma (mbsr). Het 
programma omvat op mindfulness gebaseerde meditatie, groepswerk en rek- 
oefeningen op basis van yoga. mbsr vermindert stress, angst en depressie en 
verbetert de slaap bij mensen die kanker hebben of kanker hebben doorge-
maakt (Gotink e.a. 2015). 

Ook studies naar de effecten van yoga laten verbetering van de slaap 
zien bij mensen met kanker. Bij vrouwen met borstkanker zorgt de beoefe-
ning van yoga voor het behoud van hun sociale welbevinden gedurende de 
behandeling met chemotherapie (Lanctôt, Dupuis, Marcaurell, Anestin & 
Bali 2016). Deelnemers aan een andere Indiase studie naar yoga ervoeren 
minder vaak en in mindere mate misselijkheid en vermoeidheid gedurende 
de chemobehandelingen ten opzichte van deelnemers in de groep die de 
gebruikelijke zorg ontvingen (Raghavendra e.a. 2007). 

Natural-killercellen zijn van belang om kankercellen op te sporen en 
onschadelijk te maken. Aan het einde van de behandeling met yoga in 
combinatie met chemotherapie bleken de deelnemers in de yogagroep een 
hogere activiteit van natural-killercellen te hebben ten opzichte van deel-
nemers in de controlegroep. Dezelfde onderzoekers vonden in een andere 
studie naar yoga bij chemotherapie in vergelijking met counseling onder 
andere een verminderde beschadiging van het erfelijke materiaal in de yo-
gagroep ten opzichte van de groep die sociale counseling ontving (Banerjee 
e.a. 2007).

Geleide visualisatie, zoals gebruikt wordt bij Simontontherapie, vermin-
dert angst en pijn en verbetert het gevoel van eigenwaarde van mensen met 
kanker, zo blijkt uit onderzoek (Greenlee e.a. 2014). Visualisatie geeft het 
gevoel dat je meer het heft in eigen handen hebt. Ook hypnotherapie kan 
mensen helpen bij de controle van pijn en angst tijdens een behandeling te-
gen kanker (Richardson, Smith, McCall & Pilkington 2006). Creatieve the-
rapieën waaronder dans, muziek en kunstzinnige expressie kunnen, afhan-
kelijk van wat het lichaam aankan, mensen met kanker helpen hun gevoel 
te uiten en om te gaan met de diagnose en behandeling van kanker. Op die 
manier bieden lichaam-en-geesttherapieën (voornamelijk) ondersteuning bij 
de behandeling tegen kanker. 

TOEPASSING BIJ PIJN
Bij meer dan twee miljoen Nederlanders is sprake van aanhoudende en 
chronische pijn, dat is slopende pijn die dag in, dag uit voortduurt en 
moeilijk of onmogelijk te genezen is. Bij een aanzienlijk deel van hen is de 
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pijn gecentreerd op de (onder)rug, gewrichten of ander deel van het hou-
dings- en bewegingsapparaat. Het begrip van wat pijn is en hoe het werkt 
is er in de afgelopen jaren sterk op vooruitgegaan. Dit leidt tot nieuwe en 
effectieve behandelingen, waarvan veel behoren tot de hier besproken li-
chaam-en-geesttherapieën. 

De hersenen bepalen de wijze waarop pijn beleefd wordt. Het brein 
heeft een bewezen vermogen bepaalde vormen van pijnsignalen in- en uit 
te schakelen. Lichaam-en-geesttherapieën trainen dit vermogen van het 
brein, waardoor pijnprikkels anders worden gevoeld. Uit onderzoek blijkt 
dat deze technieken mensen met chronische pijn op verschillende manie-
ren kunnen ondersteunen, als aanvullende behandeling naast pijnmedicatie 
(Veehof, Trompetter, Bohlmeijer & Schreurs 2016). 

Lichaam-en-geesttherapieën geven niet alleen via de beleving van de 
pijnprikkel ondersteuning: er zijn ook rechtstreekse effecten van meditatie 
en mindfulness op de aanmaak van pijnstillende stoffen in het lichaam (en-
dorfinen) (Jindal, Gupta & Das 2013). Daarnaast versterken de therapieën 
het vermogen van mensen om met pijn om te gaan (zogenaamde coping-me-
chanismen). Dit gebeurt onder andere door aandachtstrainingen en door 
ontspanningstechnieken gericht op de ademhaling.

REIKI EN THERAPEUTIC TOUCH
Behandelwijzen zoals de in dit hoofdstuk aangehaalde reiki en Therapeutic 
Touch hanteren principes die de gebruikelijke beperkingen in tijd en ruim-
te lijken te transcenderen. Iemand poogt door middel van geconcentreerde 
intentie te helen op afstand. Helen op afstand houdt een met compassie uit-
gevoerde mentale handeling in, gericht op de gezondheid en het welzijn van 
een persoon op afstand. We noemen deze therapievormen daarom ‘healing 
op afstand’, bio-energetische behandelmethoden of in het Engels ‘Distant 
Healing Intention’ (dhi) (zie hoofdstuk 14).

Onderzoekers van het Amerikaanse Institute for Integrative Health in 
Baltimore Maryland analyseerden 90 studies uitgevoerd naar deze bio-ener-
getische behandelmethoden. Centraal kenmerk in de studies was dat de 
proefpersonen in de studies gedurende de therapie niet werden aangeraakt, 
maar wel in de nabijheid waren van de behandelaar. Met name de wijze 
waarop de ‘non physical biofield therapy’ werd uitgevoerd, werd onder de 
loep genomen. Uiteindelijk voldeden 28 studies met in totaal 1775 deelne-
mers aan de criteria.

Toen de 28 studies tevens werden beoordeeld op studiekwaliteit (uitslui-
tend goed uitgevoerde studies werden opgenomen in de analyse), bleven 18 
studies over. Twaalf van deze 18 studies meldden gunstige effecten door de 
bio-energetische behandeling: 7 Therapeutic Touch, 3 qi gong, 1 healing 
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touch en 1 reiki). Twee derde van de studies toonde dus positieve resulta-
ten. Onderzoekers meldden dat deze bio-energetische methoden een goede 
aanvulling zouden kunnen zijn op zorg (Hammerschlag, Marx & Aickin 
2014). 

De werking van ‘biofield’-methoden werd tot nu toe vooral toegeschre-
ven aan factoren zoals aandacht en verwachting. De werking van bio-ener-
getische methoden kan echter niet uitsluitend hieraan worden toegeschre-
ven. Fundamenteel onderzoek maakt biologische effecten zichtbaar: zo 
worden fysiologische veranderingen bij zowel de behandelaar als de patiënt 
gemeten (Hammerschlag e.a. 2012). 

Japans gecontroleerd onderzoek toonde bijvoorbeeld verandering in al-
fa-hersengolven in de frontale en centrale cortex aan bij patiënten die een 
Japanse vorm van bio-energetische geneeswijzen ondergingen (Uchida, Iha, 
Yamaoka, Nitta & Sugano 2012).

ONDERZOEK IN NEDERLAND
In aansluiting op internationale ontwikkelingen vindt in Nederland ook 
onderzoek naar lichaam-en-geesttherapieën plaats. In het Nederlands Trial 
Register, een register waarin alle lopende studies worden aangemeld, staan 
verschillende studies naar de effecten van mindfulness geregistreerd. De 
verschillende studies vinden plaats onder auspiciën van het St. Radboud 
Ziekenhuis in Nijmegen, het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, het 
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het Catharina Ziekenhuis in 
Eindhoven, de Universiteit van Twente in Enschede en de Universiteit van 
Maastricht. Onderzoek wordt uitgevoerd onder patiënten met depressie en 
angststoornissen, diabetes type 2, hartaandoeningen (Mindful Heart I en 
II), reuma en onder medisch studenten. Dit Nederlandse onderzoek wordt 
onder meer gesubsidieerd vanuit de overheid, ziekenhuizen en patiënten-
verenigingen. 

5. DE ROL VAN DE PATIËNT

Ook voor de arts of therapeut is het uiteraard van belang te weten hoe de 
patiënt in het algemeen tegenover de behandeling staat en hoe hij deze even-
tueel ervaart, zeker in aanmerking nemend dat lichaam-en-geesttherapieën 
en alternatieve behandelopties van psychotherapie tegenwoordig in allerlei 
vormen worden aangeboden. Daardoor zijn de hulpverleningsmogelijkhe-
den sterk uitgebreid. Er zijn (online) cursussen, zelfhulpgroepen, groepen 
onder begeleiding van een deskundige, individuele sessies en intensieve trai-
ningen.
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De laatste jaren heeft het begrip ‘e-health’ zijn intrede gedaan. Dit betekent 
dat hulpverlening plaatsvindt in de digitale omgeving. In de geestelijke ge-
zondheidszorg lopen deze vormen van e-health op landelijke ontwikkelin-
gen vooruit, vooral omdat online diensten een lage drempel kennen en com-
municatie via de computer voor hulpvragers een veilige, wat meer anonieme 
manier van hulpvragen is. 

Het is voor behandelaren een aandachtspunt de bijdrage van de patiënt 
in realistisch perspectief te houden. Vooral bij de lichaam-en-geesttherapie-
en kan dit een aandachtspunt zijn. Sociologen spreken inmiddels al van een 
soort last die deze therapievormen met zich mee kunnen brengen als men er 
prestatiegericht mee omgaat; ze zouden mogelijk een te zware moralistische 
druk op mensen kunnen leggen. Als geest en lichaam met elkaar verbonden 
zijn, ben ik dan ook ‘schuldig’ aan het ontstaan van ziekte, of: is mijn ma-
nier van denken van invloed geweest op het ontstaan van mijn klachten? 
Alsof ziekte bewust maakbaar zou zijn. In het kader van belasting kan ook 
tijdsbeslag mee worden genomen. Evenals bij andere leefstijlinterventies is 
de crux van lichaam-en-geesttherapieën het dagelijks oefenen. Daarom is 
het zinvol vast te stellen hoeveel tijd een therapie vraagt. Het maakt immers 
uit of de cliënt een kwartier of een halfuur per dag zou moeten oefenen, drie 
keer per week of iedere dag. Hoeveel is genoeg? Meestal wordt uitgegaan 
van 20 minuten oefenen per dag, in één sessie of, verdeeld door een pauze, 
twee keer 10 minuten. 

De verschillende therapievormen gaan stuk voor stuk anders om met 
de manier waarop de cliënt zijn doel – dat hij het leven leeft dat bij hem 
past – kan bereiken. Daar waar de ene therapievorm juist aan de slag gaat 
met trauma’s en oorzaken daarvan in de jeugd, of bewust de confrontatie 
met remmingen aangaat, nemen andere therapievormen de weg van ‘in het 
hier-en-nu leven’ en je denkwijze veranderen (bijvoorbeeld bij cognitieve ge-
dragstherapie). Tegenwoordig komt het veel voor dat wettelijk erkende be-
roepsbeoefenaren gebruikmaken van (nog) niet erkende lichaam-en-geest-
therapievormen, bijvoorbeeld mindfulness en hartcoherentie. 

BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN

Er is niet één centrale plek voor praktische informatie over lichaam-en-geest-
therapieën. De informatie is per therapievorm wel beschikbaar. 

Mindfulness
Het Radboud Universitair Medisch Centrum voor mindfulness is een nationaal 
kenniscentrum voor mindfulness in de gezondheidszorg. Voor meer informatie, 
zie de website van het centrum: www.radboudcentrumvoormindfulness.nl

Geneeskunde in Nederland BW.indd   393 22-11-16   10:11



394

GENEESWIJZEN IN NEDERLAND

11

Vereniging voor Mindfulness is de beroepsvereniging voor professionals 
actief in mindfulness. Voor meer informatie zie: www.verenigingvoormind-
fulness.nl

Meditatie
Zenmeditatie: Zen.nl is een organisatie die als doel heeft om, door middel 
van zencoaching, zencursussen, retraites en de opleiding tot zenleraar, zo 
veel mogelijk mensen te faciliteren in het realiseren van welzijn. Met onder 
meer een link naar het ‘netwerk arts en meditatie’. Meer informatie is te 
vinden op: www.zen.nl

(Lichaamsgerichte) psychotherapie
De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie is de beroepsvereniging van 
en voor big-geregistreerde psychotherapeuten. De nvp richt zich op de ont-
wikkeling en kwaliteit van de psychotherapie. Zie www.psychotherapie.nl

Het Nederlands Gilde voor Health Counseling en Psychotherapie 
(ngvh) is de beroepsvereniging van therapeuten. De meeste ngvh-thera-
peuten zijn gecertificeerd registertherapeut bij de Nederlandse Associatie 
voor Psychotherapeuten (nap). Een ander deel van de ngvh-therapeuten is 
registertherapeut bij de rbcz, een tweede koepel van therapeuten, werkend 
in de complementaire zorg. 

Hypnotherapie
Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (nbvh). Zie www.
hypnotherapie.nl

Gestalttherapie
Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten (www.nbgt.nl)
Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie 
(www.nvagt)

Transactionele Analyse 
Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (www.nvta.nl)
Psychodrama
Vereniging voor Psychodrama (www.vvp.nl)

Reïncarnatie- en regressietherapie
Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten (www.nvrt.nl)

Lichaamsgerichte psychotherapie
Nederlandse Vereniging voor Lichaamsgerichte Psychotherapie (www.nvlp.
nl)
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Pesso-therapie
Vereniging voor Pesso-Psychotherapie (www.pessotherapie.nl)

Haptonomie
De Vereniging van Haptotherapeuten vvh (www.haptotherapeuten-vvh.nl)

Biodynamische therapie
Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie 
(www. sblp.nl)

Rebalancing
Platform Rebalancing Nederland (www.rebalancing-nederland.nl)

Neurofeedback
Neurofeedback Instituut Nederland (www.neurofeedback.nl)

emdr

Vereniging emdr Nederland (www.emdr.nl)

Yoga
De Vereniging Yogadocenten Nederland is de beroepsvereniging voor yoga-
docenten(via www.yoganederland.nl).

Stichting Yoga en Vedanta is de organisatie die voorlichting geeft over 
yoga (via www.yoga.nl). 

ppcg is een platform van patiëntenorganisaties op het gebied van comple-
mentaire gezondheidszorg. Het is een bundeling van krachten van patiën-
tenorganisaties die affiniteit hebben met deze vorm van zorg. Verdere infor-
matie: www.ppcg.nl

Het Van Praag Instituut in Utrecht houdt zich bezig met integrative medici-
ne en complementaire zorg, in het bijzonder Therapeutic Touch en geleide 
visualisatie. Zie www.vanpraaginstituut.nl
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Onder manuele genees- en behandelwijzen worden begrepen: alle hand-
matige methoden die het harmonisch functioneren van het menselijk 

lichaam, en van het bewegingsapparaat in het bijzonder, bevorderen en die 
elders in het lichaam ontstane ziekteverschijnselen beogen op te heffen. Ze 
zijn onder te verdelen in vijf hoofdgroepen met uiteenlopende accenten, 
namelijk op:

1.  specifieke handgrepen (manipulatie);
2.  massage;
3.  subtiele prikkelingen;
4.  segmenten op of onder de huid;
5.  houdings- en bewegingsoefeningen.

Uiteraard zijn hiertussen geen scherpe grenzen te trekken.
Al vroeg in de geschiedenis vinden we bij vele volkeren behandelwij-

zen die betrekking hebben op de wervelkolom, onder andere bij de oude 
Egyptenaren, Hindoes, Azteken en Chinezen. Ook Hippocrates was van 
deze behandelwijzen op de hoogte. Lange tijd waren ze min of meer in de 
vergetelheid geraakt, tot omstreeks het midden van de negentiende eeuw in 
Amerika door Andrew Taylor Still de basis werd gelegd voor de osteopathie 
en door Daniel David Palmer voor de chiropraxie. Daarna differentieerde 
dit vakgebied in vele richtingen. Kenmerk van deze behandelwijzen is dat 
de ingreep met de hand van de arts of therapeut plaatsvindt, direct aan het 
lichaam van de patiënt. 

De betreffende behandelwijzen worden per hoofdgroep kort getypeerd (op 
alfabetische volgorde). Het is uiteraard niet mogelijk in het kader van dit 
hoofdstuk recht te doen aan de specifieke diagnostische en overige werkwij-
zen of behandelmethoden van arts of therapeut. Wij beperken ons daarom 
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tot een bespreking van methode, werkwijze en diagnostiek en behandelme-
thode van de belangrijkste richtingen binnen de manuele therapieën en ge-
neeswijzen, en benoemen daarbij de hoofdlijnen. Voor nadere details wordt 
verwezen naar de betreffende websites van beroepsverenigingen, waar ook 
informatie over opleidingen en dergelijke is te vinden; zie ‘Belangrijke (web)
adressen’.

schema 1:  overzicht van de bekendste manuele behandelwijzen

groep 1:  specifieke handgrepen en massage

   Chiropraxie
  Cyriax, zie Orthopedische geneeskunde
  Dorntherapie
  McKenziemethode
  Manuele therapie, systeem Eindhoven
  Manuele therapie, systeem Sickesz
  Manuele therapie, systeem Van der Bijl
  Manuele therapie volgens Maitland
  Myo(fasciale) therapie, zie Triggerpointtherapie
  Orthomanuele geneeskunde
  Orthopedische geneeskunde
  Osteopathie
  Triggerpointtherapie

groep 2:  massage

  Antroposofische fysiotherapie
  Aston-patterning
  Esalenmassage, zie Holistische massage
  Heller-work
  Holistische massage
  Klassieke massage
  Lymfedrainage
  Periostmassage
  Proskauermassage
  Rolfing
  Structurele integratie, zie Rolfing
  Trager-work

groep 3: subtiele prikkelingen

  Bowenbehandeling
  Craniosacraaltherapie
  Ehrenfriedmethode
  Ellé Fostermethode
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  Feldenkreis
  Haptonomie
  Holistic pulsing
  Idiomusculaire mobilisatietechnieken volgens Gaymans
  Methode Marsman
  Methode Mézières
  Podoposturale therapie
  Podotherapie
  Rebalancing
  Stretching

groep 4:  segmentale stimulatie

  Bindweefselmassage
  Dry needling
  Handreflexologie
  Lichaamsreflexologie
  Metamorfosemassage
  Neuraaltherapie
  Reflexzonetherapieën
  Voetzoolmassage

groep 5:  houdings- en bewegingsoefeningen

  Alexandertechniek
  Antroposofische fysiotherapie 
  Bewegingsexpressie/therapie
  Buteykomethode
  Cesar-Pilatesmethode
  Dancetherapie
  Dispokinesiologie
  Eutonie
  Ismakogie
  Mensendieck
  Posturologie
  Sacred dance
  Schrijfbewegingstherapie
  Zilgreimethode
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1. BEHANDELWIJZEN OP BASIS VAN  
SPECIFIEKE HANDGREPEN OF MANIPULATIES 

De behandelwijzen in deze groep kenmerken zich door de toepassing van 
een of meerdere specifieke handgrepen of manipulaties. De term ‘manipu-
latie’ betekent dat de ingreep met de hand (Latijn: manus) van de arts of 
therapeut en aan het lichaam van de patiënt plaatsvindt. De aandacht gaat 
daarbij vooral naar afwijkingen van spieren, botten en pezen, dus van het 
bewegingsapparaat.

De belangrijkste benaderingswijzen op dit gebied zijn chiropraxie, or-
thomanuele geneeskunde en osteopathie.

CHIROPRAXIE
De chiropraxie richt zich met name op het diagnosticeren, behandelen en 
voorkomen van mechanische stoornissen aan het bewegingsapparaat, en op 
de effecten van die stoornissen op het zenuwstelsel en de algemene gezond-
heid van de mens. Deze behandelwijze ontstond omstreeks 1900 in Ameri-
ka. De grondleggers ervan waren vader en zoon Palmer. Zij beschouwden 
de wervelkolom als de oorzaak van vrijwel alle ziekten en aandoeningen. 
De wervelkolom, de ruggengraat en het bekken vormen volgens deze ziens-
wijze de spil van de lichaamsbeweging en dienen tevens als evenwichtsme-
chanisme. Het centrale zenuwstelsel met de aan- en afvoerende zenuwbanen 
staat steeds in nauw contact met de 26 beweegbare segmenten (wervels) 
van de wervelkolom. Een belangrijk begrip is in dit verband dat van de 
‘subluxatie’, waarmee een bewegingsstoornis wordt bedoeld die een zenuw- 
irritatie tot gevolg heeft.

Wat de diagnostiek betreft gaat het vooral om het opsporen van mecha-
nische stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten daarvan op het 
zenuwstelsel en de algemene gezondheid. De wervelkolom en ruggengraat, 
inclusief het ruggenmerg met belangrijke zenuwbanen, alsook het bekken, 
vormen de kern van het diagnostisch onderzoek. Oorzaken van subluxatie 
kunnen zijn: laterale misvormingen zoals scoliose, voorwaartse en achter-
waartse misvormingen, irritatie van de tussenwervelschijven, ontwrichting 
of artrose. Op de achtergrond kunnen zaken meespelen als aangeboren hou-
dingsafwijkingen, een zittend bestaan, ondeugdelijk schoeisel, gebrek aan 
beweging of juist een overdaad daaraan, ernstig overgewicht of een ongeval. 

Bij langere duur kunnen zich vanuit de wervelkolom dan ook allerlei 
ernstige gevolgen in andere lichaamsdelen voordoen, er is dan een vervlech-
ting van klachten en afwijkingen. 

In dit verband wordt de mens gezien als een ‘Ik’ in een wereld die op 
hem of haar inwerkt en waarop hij of zij omgekeerd ook zelf invloed heeft. 
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In beginsel noemt de chiropractor een symptoom of klacht nooit abnor-
maal. Iets wordt pas abnormaal genoemd als de klacht of het symptoom 
een echte afwijking is binnen het gehele levensverhaal of de leefsituatie van 
de patiënt. 

Voor de diagnostiek maakt de chiropractor gebruik van zowel algeme-
ne methoden en technieken als specifiek chiropractisch onderzoek. Tot de 
algemene diagnostische methoden behoren het anamnestisch vraaggesprek, 
lichamelijk onderzoek, neurologisch onderzoek en laboratoriumonderzoek. 
Het specifieke chiropractische onderzoek houdt in: palpatie van de wervel-
kolom en het bekken, bekijken van de lichaamsverhoudingen wat betreft de 
wervelkolom en het postuur, een spiertest en het meten van de huidtempe-
ratuur. Ook kan röntgenonderzoek gewenst zijn; eventueel wordt de patiënt 
alsnog doorverwezen naar de medisch specialist. 

De behandeling bestaat vooral uit wervelmanipulatie en wervelcorrec-
tie. In de volksmond heet deze behandelwijze ook wel ‘bottenkraken’. Be-
oefenaren van de chiropraxie zien hun behandelwijze als een aanvulling 
op de reguliere geneeskunde en zoeken in beginsel steeds naar een goede 
afstemming op en samenwerking met de reguliere behandelaar. 

Doel van de behandeling is het herstel van het evenwicht, bijvoorbeeld 
van de normale relatie tussen de gewrichtsoppervlakken. Deze manipulaties 
kunnen met een licht krakend geluid gepaard gaan en worden adjustments 
of aanpassingen genoemd. Het toepassen van plaatselijke druk of rek op 
een gewricht en snel handelen zijn hierbij belangrijk. 

Meestal begint een behandeling met pijnbestrijding, met als belangrijk-
ste doel een vaak jarenlange vicieuze cirkel in de aandoening van de patiënt 
te doorbreken. De behandeling kan verschillen tussen chiropractors, in die 
zin dat de een graag combineert met voedingsadviezen, de ander met ho-
meopathische preparaten, en een derde met fysiotherapeutische instructies. 

CYRIAX
Zie: orthopedische geneeskunde.

DORNTHERAPIE
Dit is een zachte wervel- en gewrichtsbehandeling die soms beter verdragen 
wordt dan bijvoorbeeld chiropraxie. In principe gaat deze therapie uit van 
een samenwerking tussen de behandelaar en cliënt, van druk uitoefenen 
en beweging. Deze behandelwijze zou vooral effectief zijn bij gewrichts-
blokkades, scheve wervels en wervelkolom, bij bekkenscheefstand en een 
lengteverschil van de benen.
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MCKENZIEMETHODE
Ook bekend als ‘mechanische diagnose en therapie’ (mdt). De behandeling 
richt zich met name op pijn aan de wervelkolom en ledematen. De thera-
peut maakt gebruik van inzicht in herhaalde bewegingen in plaats van in 
een enkele beweging.

MANUELE THERAPIE, SYSTEEM EINDHOVEN
Zie: orthomanuele geneeskunde.

MANUELE THERAPIE, SYSTEEM SICKESZ
Zie: orthomanuele geneeskunde.

MANUELE THERAPIE, SYSTEEM VAN DER BIJL 
 Deze methodiek wordt tegenwoordig als onderdeel gezien van de Mars-
manmethode (groep 3). Het is een behandelwijze die probeert een optimale 
bewegingsfunctie te verkrijgen en te handhaven. Daarbij wordt rekening 
gehouden met individuele verschillen en asymmetrie (ongelijkheid, oneven-
wichtigheid) in vorm en functie van het bewegingsapparaat. De manueel 
therapeut maakt eerst een nauwkeurige individuele bewegingsanalyse en 
beweegt daarna op een zeer subtiele, meestal pijnloze wijze alle gewrichten 
van het lichaam. De methode wordt ook wel eggshell-methode genoemd, 
omdat een eierschaal nog niet zou breken door de behandeling.

Dit geheel van manipulatieve methoden wordt toegepast door therapeu-
ten die doorgaans een specialisatie hebben gevolgd boven op hun fysiothe-
rapie-opleiding.

MANUELE THERAPIE VOLGENS MAITLAND
Het gaat hier met name om de beleving van de klachten door de patiënt en 
de uitdrukking daarvan. De diagnostiek richt zich vooral op de functionele 
bewegingen die in het dagelijks leven van de patiënt klachten opwekken; de 
relatie tussen pijn, weerstand en spierspanning staat centraal. Het gaat in 
de therapie om de passieve en ritmische beweging van gewrichten, spieren 
en zenuwbanen, in een geleidelijke mobilisatie. 

MYO(FASCIALE) THERAPIE
Zie: Triggerpointtherapie.
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ORTHOMANUELE GENEESKUNDE
De orthomanuele geneeskunde kent een typisch Nederlandse ontstaansge-
schiedenis met systemen als die van Eindhoven, Sickesz, Van der Bijl en 
Marsman, en artsenverenigingen voor orthomanipulatie en orthomanuele 
geneeskunde. Meer en meer lijken deze verschillende scholen met elkaar te 
integreren, in de zin van afstemmen en overlappen. Over het algemeen staat 
de ontwikkeling of het herstel van een optimale bewegingsenergie centraal, 
dat wil zeggen: handhaving of bevordering van een dynamisch evenwicht 
tussen formerende en deformerende krachten. Anders gezegd: een manier 
van functioneren die zo min mogelijk energie kost.

In beginsel worden de betreffende manueelgeneeskundige methoden 
en technieken alleen toegepast door artsen. Volgens de Nederlandse Ver-
eniging van artsen voor Orthomanuele Geneeskunde (nvomg) wordt deze 
geneeskunde ingezet bij verschillende klachten van het bewegingsapparaat, 
met of zonder duidelijke oorzaak. De meest voorkomende klachten op het 
spreekuur van de arts zijn (lage) rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, schouder- en 
armklachten. Ook bij minder voor de hand liggende kwalen als hernia, 
whiplash, tintelingen of duizeligheid kan de orthomanuele geneeskunde 
verlichting bieden. Dergelijke klachten kunnen namelijk worden veroor-
zaakt door een standafwijking van de wervels, waardoor zenuwen in de rug 
bekneld worden of zijn. 

Soms is de oorzaak van de pijn gemakkelijk te herleiden: een verkeers-
ongeluk, vertilling, verdraaiing of een ongelukkige val. Maar de pijn kan 
ook het gevolg zijn van langdurige overbelasting door een verkeerde sta- of 
zithouding, of slapen op een slechte matras. Een stand- of bewegingsaf-
wijking in de wervelkolom geeft een prikkeling van het zenuwstelsel. De 
klachten die hierdoor ontstaan, leiden vaak naar nek of rug, soms met uit-
straling naar arm of been. In sommige gevallen is er zelfs sprake van invloed 
op de inwendige organen, met bijvoorbeeld hartkloppingen of gestoorde 
stoelgang als gevolg.

Bij de behandeling zijn nog de twee oude stromingen binnen de orthoma-
nuele geneeskunde te herkennen, namelijk de manipulatietak van de vroe-
gere Eindhoven-school, en de oude orthomanipulatietak van Maria Sickesz. 

A. De manipulatietak (vroegere Eindhovenschool)
Deze vorm van manuele geneeskunde is in de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw in Nederland ontwikkeld op initiatief van Frits Philips (1905-
2005), die in het buitenland goede ervaringen met deze methode had opge-
daan om klachten van het bewegingsapparaat te behandelen.

B. De orthomanipulatietak (voorheen systeem Sickesz)
De basis voor de orthomanipulatie werd in 1965 gelegd door de Amster-
damse arts M. Sickesz. Zij stelde vast dat veel klachten van het bewegings-
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apparaat te maken hebben met kleine corrigeerbare afwijkingen in de wer-
velkolom, het bekken en andere gewrichten.

Sinds enkele jaren zijn beide takken samen verdergegaan onder de naam 
‘orthomanuele geneeskunde’.

In veel gevallen is de arts in staat de klachten te verhelpen zonder operatie 
of ziekenhuisopname. Na een beperkt aantal behandelingen zijn de meeste 
patiënten weer in staat vrij te bewegen. 

Orthomanuele geneeskunde is echter niet aangewezen bij ernstige bot- 
ontkalking (osteoporose), actieve gewrichtsontsteking zoals reuma, ernstig 
overgewicht, kanker met mogelijke uitzaaiingen, of recente ongevallen met 
mogelijk nog aanwezige botbreuken.

De arts voor orthomanuele geneeskunde verricht eerst een algemeen 
medisch onderzoek waarbij hij of zij nauwkeurig kijkt naar de stand en be-
wegingsmogelijkheden van de wervelkolom, het bekken en overige gewrich-
ten. Daarna volgt in overleg met de patiënt een behandelplan. Doel van de 
behandeling is een eventuele stand- en bewegingsafwijking te corrigeren 
zodat de wervelkolom, het bekken en de geprikkelde zenuwen zich kunnen 
herstellen en de patiënt pijnloos verder kan.

Een arts voor orthomanuele geneeskunde behandelt met gerichte manu-
ele technieken, soms schrijft hij of zij aanvullende oefeningen of medicijnen 
voor, daarbij kunnen aanvullend laboratoriumonderzoek, röntgenfoto’s of 
een mri-scan noodzakelijk zijn. Meestal zijn er meerdere behandelingen 
nodig om de klachten te verhelpen. Na de laatste behandeling wordt een 
herstelperiode ingelast, met na drie maanden een controle en eventuele aan-
vullende correcties. 

Bij de manipulatietechniek wordt met een kleine, snelle maar vooral 
voorzichtige manoeuvre de functie van een gewricht hersteld. Wanneer de 
behandeling met de nodige zorg wordt uitgevoerd, zijn de risico’s uitermate 
gering. Een andere manipulatieve techniek is die van de mobilisatie, waarbij 
met voorzichtige kleine bewegingen geleidelijk de beweeglijkheid van het 
gewricht wordt verbeterd.

Vanuit de visie van Maria Sickesz is het menselijk skelet in aanleg sym-
metrisch: alle gewrichten moeten in de juiste stand staan. Door een standaf-
wijking raakt de functie van het gewricht en het aangrenzende deel van het 
zenuwstelsel verstoord. Millimeterkleine afwijkingen kunnen soms grote 
klachten veroorzaken en op termijn slijtage of hernia. Het gaat dan om het 
op een systematische manier corrigeren van scheefstand en afwijkingen. De 
orthomanipulatie benadert het probleem in eerste aanleg via veranderingen 
in de stand van de botdelen. Bij een manipulatie wordt gekeken naar de 
manier waarop het gewricht kan bewegen en functioneren.
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ORTHOPEDISCHE GENEESKUNDE (CYRIAX)
Hierbij worden alle afzonderlijke structuren onderzocht op hun pijnlijk-
heid, bijvoorbeeld door druk of rek uit te oefenen bij pezen en spieren. 
De behandeling kan daardoor zeer plaatselijk aangrijpen, bijvoorbeeld met 
vingerdruk. Bij een gedeeltelijke blokkade van een gewricht is de behande-
ling gericht op het verplaatsen van het bot- en kraakbeenfragment.

OSTEOPATHIE 
Osteopathie stamt uit het midden van de negentiende eeuw en is terug te 
voeren op de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still. 

Essentieel is hierbij een goed begrip van de bewegingsfunctie van de 
mens. Het menselijk lichaam voert voortdurend talloze bewegingen uit, zo-
wel willekeurige als onbewuste. Onbewuste bewegingen zijn er bij het ver-
teren van voedsel, het knipperen met onze oogleden of het reguleren van de 
ongeveer twintigduizend ademhalingsbewegingen per dag. De ene beweging 
werkt samen met de andere beweging. 

De totale samenhang van alle bewegingen in het lichaam vormt het 
terrein van de osteopathie. Er wordt uitgegaan van vier grondbeginselen:  

– Het belang van bloedvaten en zenuwbanen die verantwoordelijk zijn 
voor de bewegingen van het lichaam. Het gaat hier vooral om het begin-
sel van de zelfregulatie. Belemmeringen worden vooral gezocht in span-
ningen van spieren, bindweefselvliezen, banden, gewrichtsblokkeringen, 
verminderde beweeglijkheid van organen en dergelijke. 

– Wederkerige beïnvloeding van structuur en functie. Stoornissen kunnen 
leiden tot compensaties; daarom wordt de structuur onderzocht op de 
bewegingsmogelijkheden, de richting, het ritme en de spanning. 

– Ieder levend wezen, dus ook de mens, houdt zichzelf in stand of ont-
wikkelt zich dankzij het vermogen tot zelfregulatie. Door dit vermogen 
zorgt het lichaam voor bloedstolling, bacteriedoding, littekenvorming 
en koorts. 

– De mens is een ondeelbare eenheid, een samenhang van alle organen, 
botjes, spieren en pezen. 

Voorafgaand aan de diagnose onderzoekt de osteopaat elke structuur van 
het menselijk lichaam. Hij onderscheidt daarbij drie aspecten:
– het structurele aspect: het bewegingsapparaat als zodanig, met de na-

druk op botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels enzovoort;
– de inwendige organen met hun bloedvaten, lymfvaten en besturende ze-

nuwen;
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– De schedel en de wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen 
en het zenuwstelsel. Het beïnvloeden van ziekten en aandoeningen via 
behandeling van de schedel vormt in feite een apart onderdeel van de 
osteopathie (zie craniosacraaltherapie, groep 3).
Uiteraard worden deze drie aspecten in nauwe onderlinge samenhang 

met elkaar bezien. Het gaat daarbij vooral om de (ook onderlinge) beweeg-
lijkheid van de genoemde onderdelen. Ook de inwendige organen worden 
op hun beweeglijkheid onderzocht. Een blokkering van een wervel kan via 
de bloedvaten en/of zenuwen de organen beïnvloeden. Ook bij de inwendi-
ge organen is een geheel eigen ritmiek voelbaar.

Vooral de harmonie of disharmonie tussen de drie genoemde aspecten is 
voor de osteopaat van belang. Nadat de osteopaat een beeld heeft gekregen 
van de beweeglijkheid van gewrichten, schedel, beenderen, organen en hun 
onderlinge relaties begint hij meestal met de behandeling van de bekkenge-
wrichten. Daarna behandelt hij de schedelbeenderen en organen met manu-
ele technieken. Van de wervels worden niet de gewrichten zelf maar de weke 
delen rondom het gewricht behandeld.

TRIGGERPOINTTHERAPIE 
De naam van deze behandelwijze, die ook myofasciale therapie wordt ge-
noemd, verwijst naar punten op het lichaam die elders in het lichaam iets 
in beweging zetten, zoals hoofdpijn, pijn in de nek en kaak, pijn in de on-
derrug, tennisarm en het zogenoemde carpaletunnelsyndroom. Deze punten 
zijn uit te schakelen door (zelf)massage. Een triggerpoint wordt gezien als 
een soort verkramping binnen een spiervezel, waardoor de bloedcirculatie 
in het betreffende gebied wordt verstoord. De pijn wordt vooral veroor-
zaakt door een verkeerd gebruik van spieren, bijvoorbeeld die welke zijn 
beschadigd door trauma en stress. Het betreft hier dus vaak een zogenoem-
de referred pain, oftewel afgeleide pijn. Juist deze verplaatsing van pijn zou 
veel mensen, inclusief artsen, op het verkeerde been zetten.

2. BEHANDELWIJZEN OP BASIS VAN MASSAGE

Onder massage wordt verstaan: het ritmisch kneden of wrijven van li-
chaamsdelen met de hand dan wel met behulp van een apparaat. In beginsel 
zijn alle hier te bespreken vormen van complementair geneeskundige mas-
sage afgeleid van de klassieke massage. 

We geven hierna van de afzonderlijke geneeskundige vormen van massa-
ge kort een omschrijving. Overigens lijkt hier het onderscheid tussen regu-
liere en complementaire massagevormen tamelijk arbitrair. 
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ANTROPOSOFISCHE FYSIOTHERAPIE
Centraal in de antroposofische fysiotherapie staat de vraag hoe iemand 
letterlijk en figuurlijk in zijn vel zit en door welke factoren dat wordt be-
invloed. Het is van belang dat de zieke leert de eigen individuele ‘gebruiks-
aanwijzing’ te lezen. De mens wordt beschouwd als een eenheid van li-
chaam, ziel en geest. Gezondheid is hier een toestand van evenwicht die 
steeds opnieuw veroverd moet worden. De therapeut maakt gebruik van 
ritmische massage, bewegingstherapie en contact- of weerstandsoefeningen. 
Veel nadruk wordt gelegd op het zelf doen door de cliënt; voelend waarne-
men is hierbij een eerste stap op weg naar bewustwording en een hernieuwd 
evenwicht (zie hoofdstuk 9).

ASTON-PATTERNING
Zie: Rolfing.

ESALENMASSAGE
Zie: holistische massage.

HELLER-WORK
Een combinatie van Rolfing en Aston, zie Rolfing.

HOLISTISCHE MASSAGE
Holistische massage ontwikkelde zich in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw aan het Esalen Institute in de Verenigde Staten. Hierbij worden tradi-
tionele massagetechnieken verbonden met holistische uitgangspunten. Op 
deze manier blijft massage niet beperkt tot een serie mechanische handelin-
gen, maar wordt deze tot een totaalaanpak van lichaam en geest. 

Dit is zowel van belang voor degene die wordt gemasseerd als voor de-
gene die de massage uitvoert. Men beschouwt het lichaam daarbij als een 
dynamisch energiesysteem; de massage wil de energiestromen in het lichaam 
in evenwicht brengen, mede met gebruikmaking van plantaardige oliën. 

Bij de massage wordt rekening gehouden met de invloed op andere li-
chaamsdelen. Soms wordt zij uitgebreid met ademhalingsoefeningen, medi-
tatie- en concentratietechnieken. Het gaat hierbij om de juiste aanraking, 
waarbij de eigenheid van de persoon steeds vooropstaat. Doel daarvan is de 
patiënt op weg helpen naar gezondheid en welbevinden.

De massage vindt plaats in vloeiende lijnen, waarbij de handen de li-
chaamsvorm volgen. Het contact van de handen met het lichaam vindt ge-
leidelijk plaats, er zijn aparte technieken voor hoofd, hals, schouders, borst, 
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buik, rug, armen, handen, benen en voeten. Bij het masseren van een van 
deze delen wordt bewust een relatie gelegd met de rest van het lichaam. 
De massage kan op een massagetafel of op de grond plaatsvinden, binnen 
of buiten. De temperatuur moet behaaglijk zijn, daar bij voorkeur zonder 
kleren wordt gemasseerd. Degene die masseert, dient ontspannen en gecon-
centreerd te zijn. De massage wordt soms uitgebreid met ademhalingsoefe-
ningen, meditatie en concentratietechnieken.

De intuïtie van de masseur is van belang; het gaat om de juiste aanra-
king, waarbij de eigenheid van de persoon steeds vooropstaat. Op deze ma-
nier kan de massage toegang verschaffen tot de fysieke energie, het gevoel 
en het bewustzijn. Het gaat daarbij vooral om het op weg helpen naar ge-
zondheid en welbevinden, een en ander dankzij een sterkere bewustwording 
van de eigen persoon en situatie. Er is veel aandacht voor het laten voelen 
van de eigen spanningen, niet direct voor de bestrijding daarvan.

KLASSIEKE MASSAGE
De klassieke massage is de traditionele manier van masseren. De meer alter-
natieve of complementaire vormen van massage zijn in feite alle een afge-
leide of verbijzondering hiervan. Klassieke massage kan invloed hebben op 
de huid, het onderhuids bindweefsel, de kapsels en banden, de spieren, de 
bloedvaten en de zenuwen.

De effecten van massage op het lichaam kunnen in vier categorieën wor-
den verdeeld. Als eerste onderscheidt men de mechanische effecten. Deze 
hebben direct betrekking op de huid van de patiënt. Door wrijving kan 
warmte worden opgewekt en door de uitgeoefende druk kan men de bloed-
circulatie bevorderen, waardoor het gehele systeem van de mens beter gaat 
functioneren. De druk maakt de verschillende weefsels los.

Een tweede groep zijn de zogenoemde reflectoire effecten, waarmee 
massage-effecten op afstand van het eigenlijke probleemgebied worden be-
doeld. Dit type werking-op-afstand wordt bij groep 4 (segmentale stimula-
tie) van dit hoofdstuk uitgebreider besproken.

In de derde plaats worden de chemisch-biologische effecten onderschei-
den. Het vaatverwijdende effect van massage is bijvoorbeeld te verklaren 
uit het vrijkomen van acetylcholine (pijnverminderende stof) en histamine 
(voor vaatverwijding en -samentrekking).

Als vierde en zeker niet de minst belangrijke kunnen de psychische ef-
fecten worden genoemd. Hier gelden pijnvermindering en ontspanning als 
de belangrijkste werking.

Hier gaan we ook in op de vraag: welke massagetechnieken zijn te on-
derscheiden? We noemen:
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1. ‘Intermitterend’ drukken 
Een afwisseling van drukken en loslaten. Zonder verplaatsing van de handen 
over de huid vergroot men langzaam de druk; na een kort constant moment 
laat men deze weer langzaam afnemen. Geadviseerd wordt niet op plaatsen 
te beginnen die pijnlijk zijn. Deze massagevorm wordt toegepast als eerste 
behandeling van een patiënt en om vochtophoping (oedeem) te bestrijden.

2. Strijken of wrijven
Hierbij verplaatst de masseur onder constante druk de handen over de huid; 
dit gebeurt met de hele hand of met alleen de duim, de duimmuis, de vin-
gertoppen of de knokkels. Vaak wordt een massagebeurt afgerond met strij-
ken. Soms worden bij het strijken cirkelvormige bewegingen gemaakt. Het 
doel van strijken of wrijven is de bloedcirculatie, met name in de uiteinden 
van de bloedsomloop, te stimuleren. Ook beoogt men ontspanning van de 
spieren en pijnbestrijding.

3. Kneden
Het ritmisch uitoefenen van druk zonder verplaatsing van de hand over 
de huid, waarbij de spier wordt opgetild uit zijn onderlaag en uitgeperst. 
Bij platte spieren drukt men de spier tegen de onderlaag uit. Het kneden 
gebeurt meestal van uiteinde naar begin en zowel in de lengterichting als 
in de dwarsrichting van de spier. Het doel van het kneden is het beweeglijk 
maken van een bepaald lichaamsdeel en het opwekken van warmte.

4. Frictioneren
Het onder gelijkblijvende druk kleine cirkelvormige of dwarse bewegingen 
uitvoeren, waarbij de huid over de onderlaag wordt bewogen. Men doet dit 
met de vingertoppen, de duim, duimmuis of knokkels, en beoogt daarmee 
het losmaken van weefselverhardingen (littekenweefsel) en het verbeteren 
van de plaatselijke doorbloeding.

5. Tapoteren
Kloppen, hakken en slaan op de huid ter verkrijging van een verhoogde 
doorbloeding en dus een betere spierfunctie. Het kloppen gebeurt met een 
kort aanrakingsmoment en een hoge frequentie.

6. Vibreren
De bedoeling van deze massagetechniek is een trilling in het weefsel te 
veroorzaken met een lage dan wel hoge frequentie. De behandeling wordt 
uitgevoerd met een of twee handen hoewel er ook vibratieapparaten toege-
past kunnen worden. Wat de plaats van vibratie betreft wordt geleidelijk 
toegewerkt naar het te behandelen lichaamsdeel en bij de afsluiting weer 
daarvandaan.
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7. Trek- en strekoefeningen

Klassieke massage kan worden toegepast bij herstel van (late) gevolgen van 
ongevallen, reumatische klachten, spierverhardingen, huidverklevingen, 
pijn, doorligproblemen, spanningshoofdpijn, vermoeidheid, ontstekingen, 
slechte algemene gezondheid en risicofactoren bij zwangerschap.

LYMFEDRAINAGE
Lymfedrainage werd eind negentiende eeuw ontwikkeld door de Deen Emil 
Vodder. Voor een optimaal evenwicht moet de waterhuishouding van de 
mens perfect in orde zijn. Gelet op de belangrijke functie van het lymfesys-
teem bij de bescherming van het lichaam tegen systeemvreemde stoffen is 
een goede doorstroming van de lymfe zeer belangrijk. Daarnaast heeft de 
lymfe een stofwisselingsfunctie. Over het algemeen heeft lymfedrainage een 
gunstige werking op het weerstandsvermogen van het lichaam en bevordert 
zij daardoor de bescherming tegen infecties. Door het chronische tekort 
aan beweging van de westerse mens kan het lymfestelsel soms onvoldoende 
zijn functie verrichten. Anderzijds doen zich bij veel ziekten vochtophoping 
(oedeem) als bijverschijnsel voor. Manuele lymfedrainage kan dan gewenst 
zijn.

De techniek bestaat uit het maken van spiraalvormige pompbewegingen 
met de duimen, met een afwisselend toenemende en afnemende druk. De 
druk moet langzaam toe- en dan weer afnemen. Om een goede doorstro-
ming van het lymfevocht te verkrijgen is het van belang de grote lymfevaten 
eerst te beïnvloeden. Daarom begint men de behandeling meestal in het 
gebied van de hals en bovenzijde van de borstkas omdat daar de lymfe in 
de bloedsomloop uitkomt. Vervolgens worden de grote kliergebieden van 
de ledematen beïnvloed, en ten slotte wordt gewerkt met het te beïnvloeden 
gebied zelf. Door de massage openen zich de lymfevaten en vullen deze 
zich met lymfe. Hierdoor kunnen schadelijke stoffen die zich in het lichaam 
hebben opgehoopt beter worden afgevoerd. Over het algemeen laat deze 
vorm van massage pas op wat langere termijn resultaten zien. Ze kan vooral 
nuttig zijn bij ziekten en aandoeningen die met oedeemvorming gepaard 
gaan. Anderzijds is de lymfedrainage niet in alle gevallen zonder gevaar. 
Deze vorm van massage moet niet worden toegepast bij ernstige ziekten als 
kanker en tuberculose, noch bij koorts, acute ontstekingen, acute trombose 
of hartaandoeningen.

PERIOSTMASSAGE
Periost of beenvlies omgeeft vrijwel alle botten. Vanuit het periost is er een 
duidelijke invloed op bijvoorbeeld spierspanningen. Met deze vorm van 
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massage kan men direct plaatselijke effecten oproepen, maar er is ook een 
invloed op afstand via de zogenoemde ‘reflexgebieden’. De lokale effecten 
worden vooral teweeggebracht door een toename van de doorbloeding. Het 
beenvlies wordt steviger, de belastbaarheid van de botten neemt toe, pijn-
gevoelens nemen af en daardoor is er vaak ook een positieve invloed op 
andere weefsels.

De massage zelf bestaat uit een techniek waarbij puntvormige ritmisch 
uitgevoerde drukmassage uitgevoerd wordt op het periost van een bepaald 
bot. Deze behandeling wordt uitgevoerd met de vingertoppen of knokkels. 
Voor de druk wordt ook het lichaamsgewicht van de therapeut ingezet, 
uiteraard zonder pijn bij de patiënt te veroorzaken. De plaats van behande-
ling wordt bepaald door de zones met de grootste pijnlijkheid, doorgaans 
bindweefselzones dicht onder de huid. Naast lokale aandoeningen komen 
ook voor behandeling in aanmerking: stoornissen in inwendige organen 
als maagzweer en chronische galblaasklachten, en verder pijnklachten en 
galsteenkoliek.

PROSKAUERMASSAGE
Proskauermassage is een subtiele vorm van massage die in nauwe relatie 
staat met de ademhaling. Een vederlichte aanraking beweegt zich langs be-
paalde spiergroepen. Hierdoor krijgt de patiënt vertrouwen en wordt hij 
zich meer bewust van de eigen ademhaling. Een goede therapie geeft de 
patiënt het gevoel vanbinnen te zijn gemasseerd door de adem.

ROLFING
Rolfing, oftewel structurele integratie, werd in de loop van de twintigste 
eeuw ontwikkeld door Ida Rolf. Zij ging ervan uit dat de wijze waarop 
iemand psychisch-emotioneel in de wereld staat zich weerspiegelt in het li-
chaam. Het gebrek aan evenwicht tussen de spieren kan een pantser vormen 
dat ons beschermt tegen onaangename gevoelens. Onze houding behoort in 
overeenstemming te zijn met het zwaartekrachtveld van de aarde. De thera-
pie streeft naar een rechtopstaande houding, tegelijk wil de therapeut stijve 
en harde bindweefselstrengen weer losmaken. De techniek van de behande-
ling bestaat in het uitoefenen van een krachtige druk met de vingerknok-
kels, de elleboog of de knokkels van de vuist. De druk wordt gedurende een 
relatief lange tijd (2-3 seconden) op één punt uitgeoefend. De behandeling 
bestaat uit tien zittingen van een uur. Er zijn één of twee zittingen per week. 
In elke zitting wordt aandacht besteed aan een bepaald lichaamsdeel, zoals 
hoofd, borst of heup. Nadat de lichaamsdelen in de eerste zeven behan-
delingen zijn losgemaakt, worden de laatste drie zittingen besteed aan de 
verdere samenhang van de lichaamsdelen.
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STRUCTURELE INTEGRATIE
Zie: Rolfing.

TRAGER-WORK
Deze therapie is genoemd naar de Amerikaanse therapeut Milton Trager 
(begin twintigste eeuw). Deze therapeut gebruikt zachte, veerkrachtige, rit-
mische massages om de spierspanning te verminderen. Het zijn rollende 
dynamische bewegingen die net als bij het opschudden van kussens meer 
lucht/ruimte moeten brengen in de bewegingen. Een (ander) duidelijk ver-
schilpunt ten opzichte van de oorspronkelijke Rolfingmethode is dat hierbij 
bewust ook een geestelijk aspect aan de orde is, dat wil zeggen, onderricht 
in de ‘metastiek’. Dit door Trager gebezigde begrip duidt op lichte, door 
de geest van de patiënt of cliënt gestuurde bewegingen die beogen ruimte 
te scheppen in de gewrichten. Dit sluit aan bij hedendaagse inzichten in de 
betekenis van voorbewegingen of -oefeningen in de hersenen alvorens deze 
in de praktijk uit te (kunnen) voeren.

3. BEHANDELWIJZEN DOOR SUBTIELE PRIKKELINGEN

De behandelwijzen in deze categorie hebben tot doel met een (uiterst) lich-
te prikkeling duidelijke verbeteringen aan te brengen in iemands houding 
en beweging. Het feitelijke herstel- of verbeteringsproces is dan een direct 
gevolg van de subtiele prikkel. Enkele belangrijke toepassingen zijn hapto-
nomie en rebalancing. 

De behandelwijzen worden op alfabetische volgorde kort beschreven. 

BOWENBEHANDELING
Thomas Bowen was een Australische chemicus die een programma van 
handgrepen ontwikkelde dat in een strak bepaalde volgorde wordt uitge-
voerd. Hierbij maken duimen en vingers een rollende beweging over de 
spieren op specifieke plekken van het lichaam. Met deze methode wordt 
niet gemanipuleerd of rechtgezet; het is ook geen massage. De behandeling 
stimuleert echter het lichaam om een betere balans te zoeken, pijn te ver-
minderen en van klachten te herstellen. Men acht dit een gemakkelijke tech-
niek die betrekkelijk snel resultaten geeft, vooral doordat ze het lichaam zelf 
uitnodigt om met een reactie te komen, dus in feite zonder gerichte sturing 
van de kant van de therapeut, en zonder het in directe zin opheffen van 
blokkades. Deze therapie laat zich daardoor goed combineren met andere 
therapieën, zoals homeopathie.
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De methode kan bij iedereen worden toegepast en wordt onder andere aan-
geraden bij rugklachten, gewrichtsklachten, stress, oedeem, ademhalings-
problemen, rsi, menstruatieklachten en blessures van sportbeoefening.

CRANIOSACRAALTHERAPIE
In de craniosacrale therapie staat de behandeling van schedel, heiligbeen, 
wervels en bindweefsel centraal, volgens de visie van de arts John E. Upled-
ger. De behandeling heeft als doel een ontspanning te bewerkstelligen in het 
craniosacrale systeem en in het bindweefsel in het algemeen. Hierbij worden 
vooral zachte manuele technieken toegepast, ook wel aangeduid als manu-
ele luistertechnieken. Het craniosacrale ritme is voortdurend in beweging, 
met een ritme van 6-12 slagen per minuut. De behandeling heeft als doel 
een ontspanning te bewerkstelligen in het craniosacraalsysteem en in het 
bindweefsel in het algemeen. Bij deze methode gebruikt de therapeut zachte 
manuele technieken, aangeduid als ‘manuele luistertechnieken’. Het crani-
osacraalsysteem wordt beschouwd als het interne milieu voor het centrale 
zenuwstelsel. Dit systeem is voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling, 
groei en functie van het hele zenuwstelsel. Er is ook sprake van wederzijdse 
beïnvloeding met andere systemen in het lichaam, zoals de ademhaling, de 
bloedsomloop, het hormonale systeem en het spier-/skeletstelsel.

In het craniosacraalsysteem vindt een voortdurende beweging plaats 
die men het craniosacraalritme noemt. Dit zien we ook in het hersen- en 
ruggenmergvocht. Dit ritme heeft een frequentie van 6 tot 12 slagen per 
minuut, en is onafhankelijk van ademhaling en hartslag. Verandering van 
spanning in het craniosacraalsysteem veroorzaakt een verandering in het 
ritme. Dit heeft invloed op de andere lichaamssystemen, waardoor allerlei 
klachten kunnen ontstaan. Met behulp van de manuele luistertechnieken 
beoogt de behandelaar de balans van het ritme te herstellen om daarmee de 
klachten van de cliënt te verhelpen. 

EHRENFRIEDMETHODE
Volgens de Duitse arts Louise Ehrenfried slijten alle organen van het li-
chaam minder vlug als zij ongehinderd kunnen functioneren. De cliënt 
wordt gestimuleerd om de houding te vinden die het beste bij hem of haar 
past, gekenmerkt door evenwicht en een natuurlijke houding van het hoofd; 
ook de ademhaling speelt een belangrijke rol.

ELLÉ FOSTERMETHODE
Bij deze in de Verenigde Staten ontwikkelde methode staat de plexus sola-
ris centraal, het centrum waar ademhalingsstelsel en spijsverteringsstelsel 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   417 22-11-16   10:11



418

GENEESWIJZEN IN NEDERLAND

12

elkaar ontmoeten; als zodanig is dit de bron van een goede houding en 
beweging. Deze methode kent allerlei oefeningen die ontworpen zijn om 
de cliënt bewust te maken van de instinctieve sturing die vanuit genoemd 
centrum plaatsvindt.

FELDENKREISMETHODE
De ontwerper van deze methode, Feldenkreis, was van mening dat de mens 
slechts een zeer gering gedeelte van zijn mogelijkheden tot ontwikkeling 
brengt. Om dit beperkte zelfbeeld te verruimen kan men uitgaan van func-
ties als gewaarworden, voelen, denken en met name bewegen. Feldenkreis 
koos daarbij voor de verbetering van het bewegen omdat hierbij het gehele 
zenuwstelsel is betrokken, de kwaliteit van het bewegen gemakkelijk vast te 
stellen valt, de mens veel ervaring heeft met het bewegen, en het vermogen 
om te bewegen belangrijk is voor het gevoel van eigenwaarde. Vanuit deze 
inzichten ontwikkelde hij een praktische methode die zowel op iemands 
lichamelijke als op zijn geestelijke aspecten van invloed is. De oefeningen 
hebben betrekking op de lichaamshouding, het waarnemingsvermogen en 
de verbeeldingskracht.

HAPTONOMIE OF HAPTOTHERAPIE
Haptonomie of haptotherapie is niet een specifiek ‘alternatieve’ methode of 
benadering, maar wordt vaak ook door reguliere artsen en fysiotherapeuten 
toegepast. De methode werkt vooral in op de tastzin, het gevoel of gevoels-
leven; aanraken speelt een centrale rol. Voor de beoefenaren heeft dit als 
doel de eigen persoonlijke mogelijkheden in de hulpverlening te verdiepen. 
De grondlegger van deze therapie is de fysiotherapeut en orthopedagoog 
Frans Veldman (tweede helft van de twintigste eeuw). Veldman zag het con-
tact tussen zieke en hulpverlener als een echte menselijke ontmoeting. Ook 
de betrokkenheid van de mens op de wereld is een belangrijke invalshoek; 
de geest ligt immers verankerd in het lichaam, het gaat om onze persoonlij-
ke waarneming van de wereld om ons heen. 

De tastzin vormt een van de eerste zintuigen die de mens ontwikkeld 
heeft. Onze huid heeft zowel een verbinding met de buitenwereld als met de 
binnenwereld, er is dus sprake van een tweezijdige verbinding. Via de huid 
zijn wij steeds in ontmoeting, in relatie met de wereld. Het lichaam geeft ons 
de mogelijkheid handelend en voelend in de wereld te staan en ons met iets 
of iemand te verbinden. De beweging van openen en sluiten is het grond-
patroon van de tast. Daarmee is de tastzin de basis van onze communicatie 
en van ons overleven. De haptonomie neemt zo dus afstand van de strikt 
technische omgang met het lichaam. 
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Uitgangspunt is dat de therapeut de klacht van de patiënt of cliënt on-
voorwaardelijk erkent. In de behandeling kan iemand zichzelf ervaren en 
ontdekken. Emotionele blokkades en daaraan gekoppelde lichamelijke be-
perkingen en remmingen kunnen zo worden opgeheven. Vaak hebben de 
klachten te maken met ervaringen uit de jeugd. De therapeut helpt om deze 
ervaringen te accepteren en te verwerken; het gaat hierbij om eeuwenoude 
basale menselijke gebaren als koesteren, invullen en troosten. 

Ademsynchronisatie speelt ook een belangrijke rol; hierdoor kunnen 
spierspanningen afvloeien, uiteraard mede afhankelijk van het draagvermo-
gen van de cliënt. 

Diagnostiek en behandeling
In de diagnostische fase wordt eerst het gemeenschappelijke vertrekpunt 
bepaald. Daarbij is het essentieel dat de therapeut de klacht van de patiënt 
onvoorwaardelijk erkent. Door het tactiele contact krijgt hij informatie die 
onlosmakelijk is verbonden met gevoel; de therapeut komt ook het een en 
ander te weten over zichzelf en over de ander. Aldus kan iemand zichzelf er-
varen en ontdekken, en kan voelbaar worden waar de ‘lege plekken’ zitten: 
het gevoel niet compleet te zijn.

Het wezen van de haptonomische mensbenadering is de ontmoeting 
zelf. De cliënt gaat samen met de therapeut op zoek naar de oorsprong van 
bepaalde negatieve emoties en krijgt de ruimte om deze toe te laten en te 
uiten. Dit kan helpen om deze gevoelens te accepteren als horend bij de per-
soon zelf. Zo kan de cliënt weer vertrouwd raken met zichzelf en de eigen 
veerkracht terugvinden. Het gaat om de eenheid van lichaam en geest, die 
je hier beter leert ervaren. 

De haptotherapeut maakt bij de begeleiding gebruik van het therapeuti-
sche psychotactiele contact. In feite gaat het hierbij om eeuwenoude basale 
menselijke gebaren als koesteren, omhullen en troosten. Hier mag iemand 
zichzelf zijn en kan hij zichzelf ontdekken. De kwaliteit van dit contact 
moet altijd uitnodigen, vrijlaten en bevestigen. Hierbij kan een al eerder 
genoemde ademsynchronisatie optreden. Verder zijn er doorgaans veran-
deringen in de spierspanning van de therapeut en cliënt. De therapeut moet 
duidelijk en voelbaar aanwezig zijn; hij moet echt zijn en prudent. 

De haptonoom richt zich niet alleen op de begeleiding van mensen met 
een probleem, maar ook op gezonde personen, zoals topsporters, acteurs en 
musici, met het doel hun mogelijkheden te vergroten. Doel van dit laatste is 
grenzen te erkennen en eventueel te verleggen en creatieve vermogens uit te 
breiden.  Ook een typisch toepassingsgebied is de haptonomische zwanger-
schapsbegeleiding. Voorts wordt haptonomie toegepast binnen de verpleeg-
kunde, pedagogische begeleiding, fysiotherapie, geneeskunde, maatschap-
pelijk werk, logopedie en bij gespreksbegeleiding. De haptonomie is dan 
geïntegreerd in deze andere gebieden van hulpverlening.
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HOLISTIC PULSING
Deze methode is speciaal geschikt voor het loslaten van spanningen, bij 
gewrichtsstijfheid en voor mensen die weer met hun gevoelens in contact 
willen komen. De cliënt wordt hierbij in een onafgebroken stroom van 
wiegende, rollende en pulserende bewegingen (pulsing) gebracht, gecombi-
neerd met strekkende bewegingen. Dit bewerkstelligt een diepe ontspanning 
bij de cliënt, waardoor hij of zij in contact kan komen met blokkades. Door 
de pulsing wordt het lichaam herinnerd aan de mogelijkheid dat de energie 
geleidelijk kan doorstromen, waardoor veranderingen in de innerlijke bron 
mogelijk worden.

IDIOMUSCULAIRE MOBILISATIETECHNIEKEN VOLGENS ROEL GAYMANS
Deze methode werd in de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld door 
de Nederlandse arts Gaymans. De essentie van de methode is dat de patiënt 
zelf de energie levert voor de mobilisatie, oftewel het opnieuw leren bewe-
gen. De taak van de arts of therapeut bestaat in het aangeven van de manier 
waarop je je eigen kracht kunt aanwenden, en het nauwkeurig bepalen op 
welk gewrichtsniveau. De patiënt kan zelf de behandeling beëindigen, bij-
voorbeeld wanneer het te pijnlijk wordt. Bij bepaalde blokkeringen laat 
men de zittende patiënt een actieve draai naar links of naar rechts maken, 
terwijl de therapeut enige weerstand biedt aan deze beweging. De oefenin-
gen worden ondersteund door de ademhaling en gerichte oogbewegingen. 
Dit kan worden herhaald totdat de arts of therapeut een duidelijke beweeg-
lijkheid in een wervel kan vaststellen. Door deze ‘zachte’ manipulatie is de 
kans op bijwerkingen gering.

METHODE MARSMAN
De fysiotherapeut Jaap Marsman was een leerling van G. van der Bijl. Hij 
werkte een sterk vereenvoudigd concept van diens methode uit om de mo-
biliteit van de wervelkolom te beoordelen (modeldenken). Zo kan de thera-
peut een globale houdings- en bewegingsanalyse maken op basis van indivi-
duele ruimtelijke wanverhoudingen of scheefgroei. De behandeling bestaat 
veelal uit een zachte bewegingstechniek.

METHODE MÉZIÈRES
Françoise Mézières, een Franse bewegingstherapeute, gaat uit van een natuur-
lijke waarneming van het lichaam, vertaald in zes concrete stappen, waaron-
der de bestrijding van een teveel aan kracht en het herstel van de ademhaling. 
Zij stelt dat de spieren verantwoordelijk zijn voor onze gestalte, onze schoon-
heid en onze lelijkheid; deze kunnen we in feite zelf (leren te) boetseren.

Geneeskunde in Nederland BW.indd   420 22-11-16   10:11



421

MANUELE BEHANDELWIJZEN

12

PODOPOSTURALE THERAPIE
Dit is een verbijzondering van de reguliere podotherapie. De podothera-
peut houdt zich voornamelijk bezig met niet-operatieve aanpassingen van 
voeten, nagels en tenen, met als doel een verkeerde houding te verbeteren. 
Het onderzoek bestaat uit onbelast onderzoek, staand onderzoek en een 
onderzoek van de voeten tijdens beweging. Er worden daarbij afdrukken 
gemaakt van de voet, tevens worden de voeten tijdens het belasten bekeken. 
De behandeling bestaat uit bijvoorbeeld verwijdering van eelt, behande-
ling van nagels en wratten, en ontwerp en vervaardiging van therapeutische 
hulpmiddelen die misvormingen tegengaan of herstellen. Ook kan gebruik 
worden gemaakt van inlegzolen of prothesen.

De podoposturale therapie gaat daarentegen uit van de menselijke na-
tuur of gestalte en de daarmee verbonden lichaamssystemen, op basis van 
het gedachtegoed van de Franse neuroloog René Bourdiol. Deze benadrukt 
dat er een wederzijdse relatie bestaat tussen afwijkingen van de stand van 
de voeten en standsafwijkingen hoger in het lichaam. Belangrijk is zich te 
realiseren dat steeds de helft van het totale lichaamsgewicht op een van 
beide voeten rust. Feitelijk zakt het lichaamsgewicht altijd naar het laagste 
punt, waar andere organen onder kunnen lijden, zich uitend in chronische 
knie-, rug- en nekklachten. 

Verder wordt uitgegaan van een evenwicht tussen deformerende en re-
formerende krachten, die beide hun inwerking hebben op het bewegings-
apparaat. De deformerende krachten worden bepaald door de ligging van 
de zwaartepunten van hoofd, borst en buik. De reformerende krachten 
worden geleverd door spieren en gewrichtsbanden. Gezondheid houdt in 
dat iemand op de meest economische wijze, dus met inzet van de geringst 
mogelijke hoeveelheid energie, kan functioneren. 

Bij de podoposturale analyse worden de wervelkolom en de onderste 
ledematen afgetast met het oog op de statische en dynamische verhoudin-
gen; verder wordt een voetafdruk gemaakt. De gevonden standsafwijking 
wordt gecorrigeerd door een inlegzooltje waarop een bepaald reliëf wordt 
aangebracht dat inwerkt op de spierspoortjes van het spierstelsel. Daarvan 
gaat doorgaans ook een reflexmatige werking uit.

PODOTHERAPIE
Zie: podoposturale therapie.

REBALANCING
Deze methode is een goed voorbeeld van de sterke verwevenheid tussen 
lichaam en geest. Het gaat hier om het weer zo gezond mogelijk maken van 
lijf en leden en geest, oftewel hoe een mens weer in balans of in evenwicht 
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komt. Van belang is dat het hier gaat om een lichaamsgerichte benadering 
die leidt tot meer zelfinzicht. Dit grotere zelfinzicht wordt als de voorwaar-
de gezien om eigen lijf en geest beter te kunnen besturen, zodat er min-
der problemen of kreukels ontstaan. Soms gaat het hierbij om ‘krampen’ 
waaraan het lichaam of de geest van de cliënt in de loop van haar of zijn 
leven gewend is geraakt. Door beter te leren ontspannen zal de cliënt meer 
welbevinden kunnen ervaren, zal hij of zij de wereld of de eigen situatie 
anders kunnen beleven, en openen zich vaak nieuwe wegen. In het algemeen 
denken wij te veel, terwijl ons denken alleen maar een dienend instrument 
zou moeten zijn voor ons totale zijn. Leren loslaten is dan een eerste stap, 
immers: dat wat we vasthouden in ons lichaam, houden we ook vast in onze 
geest. Een tweede stap is via bepaalde lichamelijke ervaringen een opening 
te maken naar de innerlijke wereld, naar zelfinzicht en dus naar vrijheid.

De therapie kan bestaan uit: rollende dynamische bewegingen die voor 
gewrichtsontspanning zorgen, kleine bewegingen die ervoor zorgen dat de 
cliënt zich bewust wordt van spanningspatronen, strekking van het bind-
weefsel opdat de opgeslagen spanning weer losgelaten kan worden. Alles-
overheersend is echter de aanraking, deze kan zacht en subtiel zijn, maar 
ook diep en stevig. 

Bij de volgende klachten of verschijnselen kan rebalancing behulpzaam 
zijn: vastgelopen zijn in werk of relatie, burn-out, slapeloosheid, chronische 
vermoeidheid, of langdurig aanwezige spierpijnen of rugklachten.

STRETCHING 
Uitgangspunt bij stretching is de gedachte dat de spieren en spiergroepen 
hun natuurlijke flexibiliteit hebben verloren door jarenlang verkeerd ge-
bruik, bijvoorbeeld door onvoldoende oefening, emotionele spanningen of 
een verkeerde lichaamshouding. Bij het stretchen (rekken, strekken) worden 
de spieren en pezen zo volledig mogelijk tot de uiterste bewegingsmogelijk-
heid gebracht. Belangrijk is dat de cliënt zich inleeft in de spier die wordt ge-
strekt om de rest van het lichaam daardoor zo veel mogelijk te ontspannen.

4. BEHANDELWIJZEN MET SEGMENTALE STIMULATIE

De hier te bespreken manuele geneeswijzen werken vanuit de zogenoemde 
reflexgebieden of segmenten, dat wil zeggen: vanuit onderhuidse gebieden 
die via het zenuwstelsel in verbinding staan met organen en weefsels elders 
in het lichaam. De therapeut kan via de segmenten prikkels laten uitgaan 
met een stimulerend of genezend effect op afstand. De belangrijkste benade-
ringswijzen zijn die van bindweefselmassage en neuraaltherapie.
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De behandelwijzen worden hierna op alfabetische volgorde beschreven. 

BINDWEEFSELMASSAGE
Een belangrijke ontdekking die aan de bindweefselmassage ten grondslag 
ligt, is die van de ‘Headse zones’ (omstreeks 1900). Deze zones, die op meer-
dere plaatsen op of onder de huid zijn te vinden, staan in verbinding met 
inwendige organen. Prikkels die afkomstig zijn van een ontregelde functie 
van een inwendig orgaan tonen zich in een bepaald segment elders in het 
lichaam. En omgekeerd: therapeutische prikkels die op een bepaald segment 
worden uitgeoefend, kunnen helend werken op een betrokken orgaan. Er is 
hier dus sprake van een tweerichtingsverkeer binnen het zenuwstelsel.

Bedoelde overgevoeligheid op de huidzones kan zich uiten in warmte, 
koude, bij druk of aanraking; deze zones kunnen liggen in het onderhuidse 
bindweefsel, op het periost of op de spieren. 

Bij het zoeken naar de aard van de stoornis kan de behandelaar gebruik-
maken van de zichtbare en tastbare veranderingen aan het lichaamsopper-
vlak. Diagnostisch zijn deze inzichten van belang door gebruik te maken 
van de zichtbare en tastbare veranderingen aan het lichaamsoppervlak. Het 
onderzoek naar de Headse zones vindt plaats met de vingertoppen. In de 
aangedane zones wordt dit ervaren als een scherp en branderig gevoel. Ter-
wijl de huidzones zich kenbaar maken door pijngevoel, is de bindweefselzo-
ne herkenbaar aan de gespannenheid van het weefsel. 

Bij de cliënt wordt, liggend op de behandeltafel, met massagegrepen in 
of van het bindweefsel de doorbloeding geactiveerd en de kwaliteit van het 
weefsel verbeterd. Afvalstoffen en verklevingen worden zo losgemaakt. De 
volgende technieken worden toegepast: 
– de huidtechniek, die de huid verschuift ten opzichte van het onderhuidse 

bindweefsel, met name toegepast in de acute fase van een aandoening; 
– de diepe-huidtechniek waarbij het onderhuidse bindweefsel verschuift 

ten opzichte van de fasciae, vooral toegepast bij volwassenen met chro-
nische aandoeningen; 

– de fasciatechniek: verschuiving van de spierbundels ten opzichte van el-
kaar. 
Een bindweefselmassage duurt 10-45 minuten, afhankelijk van de aard 

en de ernst van het probleem. Samen met de cliënt wordt een behandelplan 
opgesteld. Doorgaans worden meerdere behandelingen gegeven, verspreid 
over enkele weken. De directe reactie van de cliënt op de massage is van 
groot belang. De genezende reacties in de lichaamsdelen volgen binnen en-
kele uren na de behandeling. Door de massagegreep worden de huid en het 
bindweefsel gestimuleerd. Daardoor neemt de doorbloeding van de huid 
toe en verbetert de staat van het bindweefsel. De zenuwuiteinden die in de 
huid en het bindweefsel liggen, krijgen door de massage een prikkel. De 
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bindweefselmassage is vooral nuttig bij langer durende symptomen na een 
overprikkeling van een orgaan. Deze prikkel werkt ook door op andere 
delen van het lichaam.

DRY NEEDLING
Bij deze techniek wordt een zeer dunne naald in de huid of spier gestoken, 
bijvoorbeeld bij de behandeling van aangezichtspijnen en de zogenoemde 
triggerpoints. De term dry duidt erop dat hierbij niets wordt ingespoten. 
Er wordt slechts één punt behandeld en niet meerdere zoals bij de acu-
punctuur. Hiermee wordt vooral een vorm van spierontspanning bewerk-
stelligd.

HANDREFLEXOLOGIE
Zie: lichaamsreflexologie.

LICHAAMSREFLEXOLOGIE
Behalve op voeten en handen zijn ook op het hoofd, de romp, het oor en 
andere ledematen projectievelden van lichaamsdelen en organen te vinden. 
Geschat wordt dat we op meer dan achthonderd punten het lichaam kun-
nen beïnvloeden met reflexologie. De behandeling vindt doorgaans plaats 
met behulp van massage.

METAMORFOSEMASSAGE OF PRENATALE THERAPIE
De grondlegger van deze therapie, Robert St. John, stelt dat het gedeelte 
van de voet waar de projectie van de wervelkolom is gelegen, overeenstemt 
met de prenatale periode van de mens. De reden hiervoor zou zijn dat de 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de mens wordt bepaald door 
de wijze waarop hij of zij de prenatale fase doorloopt. Bepaalde blokkades 
kunnen daarvan het gevolg zijn. De metamorfosemassage geeft de moge-
lijkheid deze problemen op grondige wijze te benaderen en te behandelen.

NEURAALTHERAPIE
Deze geneeswijze laat zich zowel benaderen vanuit de natuurgeneeskunde 
als vanuit de reflexologie. Er is hier immers sprake van effecten op afstand 
en de onderscheiding van specifieke reflexzones, zij het dat de prikkeling 
plaatsvindt met behulp van injecties met een chemische stof. Neuraalthera-
pie is een goed getoetst onderdeel van de ‘alternatieve’ geneeswijzen, waar-
bij de genezing op afstand centraal staat.
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Neuraaltherapie is een behandeling die bestaat uit het injecteren van procaï-
ne of daaraan verwante stoffen op bepaalde plaatsen in het lichaam. Proca-
ine is een bekende pijnstiller of verdovingsmiddel met plaatselijke werking 
op bepaalde plaatsen in het lichaam. 

De Duitse gebroeders Huneke zijn de grondleggers van deze therapie 
(einde negentiende eeuw). Men onderkende dat wonden en ontstekingspro-
cessen na pijnstilling of verdoving sneller en met minder complicaties gena-
zen door procaïne-injecties (later met het middel impletol, een combinatie 
van procaïne en cafeïne). 

De neuraaltherapie bestaat uit twee belangrijke onderdelen: de segment-
therapie en het onderzoek naar de behandeling van stoorvelden. Bij de seg-
menttherapie gaat de behandelaar ervanuit dat bepaalde uitingen van in-
wendig lijden verklaarbaar zijn door de segmentale zenuwprikkeling van het 
lichaam: elk inwendig orgaan staat via een gemeenschappelijke zenuwvoor-
ziening in verbinding met lichaamsgedeelten die meer aan de oppervlakte lig-
gen. Een ‘stoorveld’ of ‘storende focus’ duidt op een plek op of onder de huid 
welke storende signalen afgeeft aan het zenuwstelsel en vandaar naar de ove-
rige functies van het lichaam. De oorzaak van een dergelijke stoornis kan zijn 
gelegen in chronische ontstekingen, resttoestanden van vroegere ontstekingen 
en littekens. Hier valt te denken aan afgestorven en ontstoken tanden, aman-
delen, littekens van de huid, slijmvlies en botten. Maar ook bij de prostaat, 
het kleine bekken, de lever, de galblaas, de maag, de blindedarm en elk ander 
lichaamsdeel kan een irritatie van het neurovegetatieve systeem optreden. 

De neuraaltherapie onderbreekt de vicieuze cirkel van stoornis–klacht–
stoornis door (bijvoorbeeld) een impletolinjectie in de huid, het bindweef-
sel, de spieren, het periost, toevoerende zenuwen of de grensstreng van het 
betreffende segment.

De injectie met impletol, of (voorheen) procaïne, heeft vaak ook een 
diagnostische waarde, omdat men in eerste aanleg kan onderzoeken of deze 
injectie wel of niet veranderingen in de ziekteverschijnselen teweegbrengt. 
Wanneer de behandeling van de ziekte met impletol via de bijbehorende 
segmenten niet lukt, moet men vaststellen dat de ziekte niet of niet meer in 
het segment aanwezig is. Men moet dan denken aan een stoornis op afstand 
van het aangedane lichaamsdeel, een zogenoemde focus of stoorveld dat 
gelegen is buiten het bijbehorende segment.

Tegenwoordig ziet men (arts Harry Lamers) een nauwe relatie tussen de 
neuraaltherapie en de ziekteopvatting zoals die geformuleerd is ten aanzien 
van het basisbioregulatiesysteem (zie hoofdstuk 3).

De neuraaltherapie is een totaaltherapie. Dat wil zeggen, men behandelt 
geen symptomen of organen, maar vat de therapie aan bij de bron van de 
ziekte, het ontregelde neurovegetatieve systeem. Segmenttherapie is de eer-
ste stap van de behandeling. De verbetering van de aandoening neemt bij 
herhaalde toediening van impletol toe tot volledig herstel is bereikt. 
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Deze behandeling kan alleen verantwoord worden toegepast door ervaren 
neuraaltherapeuten, in principe alleen artsen. Zowel de plaats als de diepte 
van de injecties is van belang voor het welslagen van de therapie. Bij de juis-
te indicatie normaliseren de weefselverhoudingen, de doorbloeding en de 
pijngevoeligheid zich. Daardoor zal ook de functie van inwendige organen 
verbeteren.

REFLEXZONETHERAPIE
Zie lichaamsreflexologie. Dit zijn verzamelnamen voor voetzoolmassage, 
handreflexologie, neustussenschotmassage en dergelijke. 

VOETZOOLMASSAGE
Zie: reflexzonetherapie.

5. BEHANDELWIJZEN OP BASIS VAN  
HOUDINGS- EN BEWEGINGSOEFENINGEN 

Hierbij gaat het niet om specifieke handgrepen of massages, noch om sub-
tiele prikkels of segmentbehandelingen (de onderwerpen van voorgaande 
paragrafen); deze behandelwijzen richten zich op het gehele lichaam, dus 
op hoe de betrokken persoon staat, zit of beweegt. ‘Foute’ bewegingen of 
houdingen corrigeert de ‘patiënt’ – al doende – zelf. Daarbij zijn zeer uiteen-
lopende benaderingen mogelijk.

DIAGNOSTIEK TEN AANZIEN VAN HOUDING EN BEWEGING
Allereerst enkele samenvattende opmerkingen betreffende de hele groep 
houdings- en bewegingstherapieën. Kern ervan is dat deze benaderingswij-
zen zich richten op herstel van een gezonde, natuurlijk geachte houding en 
beweging van de mens. Daartoe is een scala aan denkbeelden en methoden 
ontwikkeld, waarbij soms is geleend van bijvoorbeeld oosterse geneeswij-
zen, de reguliere geneeskunde of de fysiotherapie. 

Veel van deze richtingen willen, of stellen dat tenminste, aansluiten bij 
de gangbare geneeskunde en zorg. In een enkel geval is hier sprake van een 
geheel eigen richting. 

Duidelijk is dat de behandelaar vrijwel steeds uitgaat van de gehele 
mens; de scheiding tussen lichaam en geest wordt verworpen. Doorgaans 
is hier dus de gehele mens aan de orde, hetgeen veelal ook betekent een 
gerichtheid op het ‘natuurlijke’. Wie natuurlijk leeft, is in balans, zo is de 
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gedachte; deze mens beschikt over een goede coördinatie en staat in contact 
met zijn of haar (positieve) emotie. Er is sprake van een gezonde geest in 
een gezond lichaam, met een vrije energie-uitwisseling, ritmische processen, 
een duidelijk ontwikkeld bewustzijn, besef van individualiteit, een werke-
lijkheidsgetrouw lichaamsschema (postuur) en een soepel en harmonisch 
bewegingspatroon.

Dit is een ideaalbeeld dat door allerlei factoren uit evenwicht kan wor-
den gebracht. Hierbij dient te worden onderscheiden tussen basisfuncties 
die hun werk niet goed doen, mechanismen die de feitelijke verstoringen 
teweegbrengen, en het niveau van de concrete klacht, afwijking of ziekte 
die daar het gevolg van kan zijn. In het algemeen lijkt te gelden: hoe vroeger 
in deze ontwikkeling de arts of therapeut intervenieert, hoe grondiger het 
herstelproces kan zijn.

Op het niveau van de basisfuncties kunnen zich de volgende verstorin-
gen voordoen: een verkeerd of onnatuurlijk gebruik van het lichaam, geen 
verbinding met het lichaam, geen realistisch lichaamsschema, belastende 
omstandigheden, opvoedingsfouten en verborgen verlangens. 

Meer op het niveau van de niet-functionele mechanismen zijn hier te 
noemen: diep wegstoppen van emoties, onjuiste ademhaling (te diep of te 
oppervlakkig), gestoorde beweging of expressie, niet goed stromende ener-
gie, niet kunnen loslaten, gebrekkige ontspanning, gebrekkig zelfvertrou-
wen, onverwerkt trauma, sterke remmingen, overcompensatie, en vicieuze 
cirkelproblematiek.

Op het niveau van de stoornissen, ziekten en klachten treffen we dan 
aan: stand- of houdingsafwijking, gestoorde motoriek, niet goed functio-
nerende gewrichten, onverklaarbare pijnen, klachten van spieren en hun 
aanhechtingen, zenuwpijnen, gestoorde coördinatie, verkramping et cetera.

THERAPIE TEN AANZIEN VAN HOUDING EN BEWEGING
Als algemene doelen van een behandeling of therapie worden voor de hou-
dings- en bewegingssector genoemd:
– mensen leren hun lichaam weer op de juiste manier te gebruiken;
– stimuleren van een gezonde ademhaling en beweging; 
– bewustwording, veranderen van belemmerende gedragspatronen of 

denkbeelden; 
– leren omgaan met pijnlijke emoties en conflict. 

Ook wordt in algemene zin genoemd het bevorderen van een gezonde 
geest in een gezond lichaam. Op een concreter vlak worden programma’s 
aangeboden om condities te scheppen voor een betere houding en beter 
gebruik van het bewegingsapparaat. Daarbij wordt bewustwording heel be-
langrijk geacht, dat wil zeggen bewustwording van eigen lichaam, lichaams-
schema en bewegingspatroon, alsook van de in het verleden aangeleerde 
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foute patronen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van zowel oefenprogram-
ma’s en trainingen gericht op het individu, als van groepsactiviteiten. 

Als uitvloeisel hiervan wordt aandacht besteed aan het onafhankelijk 
worden van medicijngebruik, het verkrijgen van meer controle over de ei-
gen functies, beter luisteren naar het eigen lichaam, efficiënt energiegebruik, 
meer greep ontwikkelen op de omstandigheden, actieve ontspanningsmo-
menten, weer plezier beleven aan eigen lijf en bewegingen. Anders gezegd: 
echt jezelf kunnen zijn. 

De meeste oefeningen en trainingen hebben een geleidelijk opbouwend 
karakter, zij omvatten vaak meerdere sessies en kunnen betrekking hebben 
zowel op oefeningen ten aanzien van dagelijkse activiteiten, als op het trai-
nen van bepaalde spieren en verbetering van specifieke functies als ademha-
ling en evenwichtshandhaving.

We geven hierna op alfabetische volgorde een korte beschrijving van de 
verschillende methoden.

ALEXANDERTECHNIEK 
De Alexandertechniek is een bewegingsleer over het hervinden van de na-
tuurlijke balans en coördinatie. Frederick Matthias Alexander ging ervan 
uit (omstreeks 1900) dat er geen scheiding bestaat tussen lichaam en geest 
en dat ziekte het gevolg is van een verkeerd gebruik van het lichaam. Voor-
beelden van onjuist gebruik zijn: het kromtrekken van de rug, het optrek-
ken van de schouders, verkeerde ademhalingstechniek en een onjuist ge-
bruik van de spraakorganen. De meeste mensen zijn het natuurlijk gebruik 
van hun lichaam kwijtgeraakt. De therapie is erop gericht de mens nieuwe 
gedragspatronen voor houding en beweging aan te leren.

ANTROPOSOFISCHE FYSIOTHERAPIE
Zie groep 2.

BEWEGINGSEXPRESSIETHERAPIE 
Beweging is direct verbonden met onze emoties: angsten en spanningen 
worden vanaf de vroegste jeugd opgeslagen in het lichaam en soms ver weg-
gestopt. Bij deze therapie kan gebruik worden gemaakt van dans, drama of 
mime, zowel individueel als groepsgewijs.

BUTEYKOMETHODE
Dit is een therapie van Konstantin Buteyko, een arts uit de Oekraïne, om 
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de ademhaling te normaliseren, met name het voorkomen van een te diepe 
ademhaling. Door deze oefeningen zou de patiënt beter gaan ademen en 
zouden klachten als astma, bronchitis, voorhoofdsholte ontsteking en aller-
gieën verminderen.

CESAR-PILATESMETHODE
Deze methode is een al bijna honderd jaar oude bewegingsvorm waaraan 
verschillende fysieke trainingsvormen en oosterse meditaties ten grondslag 
liggen, uitgaande van een duidelijke visie op een gezonde geest in een ge-
zond lichaam. Hierbij komt het vooral aan op flankademhaling en het aan-
sturen van beweging vanuit je krachtcentrum.

DANCETHERAPIE 
Dit is een vorm van psychotherapie die beweging en dans gebruikt om een 
veranderingsproces op gang te brengen. Door het lichaam letterlijk in be-
weging te brengen ontstaat opnieuw een dialoog met de omgeving, met 
anderen en met zichzelf. Hierbij wordt vaak ingewerkt op diep weggestopte 
emoties, interne conflicten en verborgen verlangens.

DISPOKINESIOTHERAPIE
Dit is een vorm van oefentherapie die ervoor zorgt dat de cliënt zich bewust 
wordt van spanningen in het lichaam. Gestreefd wordt naar het opbouwen 
van een evenwichtige, natuurlijke houding en beweging. Deze therapie is 
afkomstig uit de muziekwereld en wordt ook toegepast bij een gestoord 
houdings- en bewegingspatroon. Hoofddoel is de zogenoemde oergestalten 
van houding en beweging te laten terugkeren.

EUTONIE
Eutonie heeft tot doel mensen te leren bij zichzelf een evenwichtige en aan de 
situatie aangepaste spierspanning te handhaven. Daarbij leert de cliënt elke 
beweging uit te voeren met een minimum aan energie en een maximum aan 
doeltreffendheid. In de oefeningen wordt de nadruk gelegd op een juiste af-
wisseling van passiviteit en activiteit. Verder zijn er concentratie-, bewegings-, 
houdings- en ademhalingsoefeningen en methoden voor innerlijk onderzoek.

ISMAKOGIE
Ismakogie gaat uit van de dagelijkse beweging van de mens en probeert 
daarin waar nodig door oefeningen en bewustwording verbeteringen aan te 
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brengen. Het gaat er vooral om plezier te beleven aan het bewegen; het doel 
is evenwicht te herstellen in lichaam en geest.

MENSENDIECKMETHODE
Mensendieck is een veelvuldig toegepaste methode waarbij de actieve in-
zet van de patiënt bij bewust uitgevoerde oefeningen is vereist. Uitgegaan 
wordt van het zogenoemde lichaamsschema: het beeld van ons lichaam dat 
deels onbewust in onze hersenen bestaat. De behandeling houdt sterk re-
kening met de persoon zelf, met diens omgeving, normen en waarden. Zo 
worden fouten in houding en beweging hersteld.

POSTUROLOGIE
Posturologie legt een verband tussen lichaamshouding, voetbelasting en het 
gezichtsvermogen, dus in feite de gehele postuur. De posturoloog gaat uit 
van een driedimensionaal beeld van de mens, dat wil zeggen diens lengte, 
breedte en omvang. Daarbij is van belang waar precies het zwaartepunt ligt 
bij een onjuiste lichaamshouding. De bedoeling is dat het zwaartepunt van 
de cliënt weer op de juiste plaats wordt gebracht. Onjuiste voetbelastingen 
worden gecorrigeerd.

SACRED DANCE
Het belangrijkste aspect van sacred dance betreft het weer heel maken van 
de mens. Dans is een weg naar de stilte in zichzelf, een meditatie. In de dans 
kan de mens lichamelijk tot uitdrukking brengen wat hem of haar ten diep-
ste beroert. Hiervoor zijn specifieke dansvormen ontwikkeld.

SCHRIJFBEWEGINGSTHERAPIE
Schrijfproblemen kunnen ontstaan uit traagheid, vermoeidheid, krampen 
of pijn bij het schrijven. De oorzaak van deze stoornissen kan liggen op 
neurologisch gebied, of is gedragsmatig of emotioneel van aard. De be-
handeling richt zich op de ontwikkeling van een natuurlijke en spontane 
schrijfbeweging.

ZILGREIMETHODE
De Zilgreimethode is een zelfhulpmethode waarbij de cliënt zonder de arts 
of therapeut driemaal 3 minuten per dag een manueel therapeutische be-
handeling op zichzelf toepast. Een en ander na samen met een therapeut een 
oefenprogramma te hebben opgesteld. 
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6. ONDERZOEK EN RESULTATEN

Uiteraard is het noodzakelijk dat zowel de behandelaar als de cliënt/pati-
ent op objectieve gronden kan beoordelen of er sprake is van bonafiditeit. 
In de geneeskunde wordt over het algemeen gesteld dat er alleen sprake 
kan zijn van een bewezen effectieve behandeling als daaromtrent ten minste 
twee gecontroleerde en gerandomiseerde vergelijkingen tussen twee groe-
pen gebruikers (rct’s) zijn uitgevoerd. Dit is een strenge en bovendien dure 
eis waaraan door veel beroepsverenigingen en beroepsopleidingen op het 
gebied van de manuele behandelwijzen momenteel niet zal kunnen worden 
voldaan. Dat neemt niet weg dat in sommige gevallen wel degelijk rct’s zijn 
uitgevoerd, met name in het buitenland. In het algemeen zal echter moeten 
worden volstaan met andere vormen van ‘bewijs’. 

Belangrijke uitgangspunten kunnen hierbij zijn dat de betreffende be-
handelaar:
– is aangesloten bij een algemeen gerespecteerde beroepsvereniging;
– de in dat kader vereiste opleiding met goed resultaat heeft gevolgd;
– voldoet aan de nascholingsverplichtingen van de beroepsvereniging;
– op een professionele wijze praktijk voert en daarover goede voorlichting 

geeft aan de patiënt/cliënt (bijvoorbeeld via een praktijkfolder en/of ei-
gen website);

– zich toetsbaar opstelt.
Ook al is er (nog) geen overtuigend wetenschappelijk bewijs geleverd 

voor de betreffende behandelwijze, dan kan de patiënt dus toch met enig 
vertrouwen gebruikmaken van een behandelaar die aan bovengenoemde 
criteria voldoet. Dit pleit anderzijds deze behandelaar niet vrij van de ver-
plichting om zo mogelijk mee te werken aan een wetenschappelijk onder-
zoek. En ook ontslaat dit de patiënt niet van de verplichting om zich tevens 
op andere wijzen op de hoogte te stellen van het passend zijn van een be-
paalde therapeutkeuze wat betreft het eigen gezondheidsprobleem. 

Sommige manuele behandelwijzen zijn nog niet onderzocht, zoals rebalan-
cing of sacred dance. Hierna volgt enige informatie over de wetenschappe-
lijke stand van zaken met betrekking tot enkele belangrijke manueelgenees-
kundige toepassingen die al wel een bepaalde mate van wetenschappelijke 
inbedding kennen. Het gaat hierbij overigens niet alleen om werkzaamheid, 
maar ook om kwaliteit, patiënttevredenheid en veiligheid. Er wordt als dat 
relevant is ook verwezen naar enkele oudere onderzoeken.

CHIROPRAXIE
Chiropraxie is vergeleken met overige therapievormen redelijk goed bestu-
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deerd. Studies zijn te vinden in wetenschappelijke databases (bijv. Medline 
of pedro) met behulp van de zoektermen: manipulation, chiropractic, spi-
nal manipulative therapy, chiropractic mobilization en spinal mobilization. 

Het meeste onderzoek binnen chiropraxie is gericht op manipulatie van 
de ruggengraat. Sommige mensen met lagerugpijn lijken profijt te hebben 
van manipulatie van de rug. Onderzoekers hebben manipulatie van de rug-
gengraat bestudeerd voor een aantal aandoeningen, variërend van rug-, nek- 
en schouderpijn tot klachten zoals astma, carpaletunnelsyndroom, fibro- 
myalgie en hoofdpijn.

In onderstaande bespreking van de resultaten wordt een aantal studies 
in de verschillende onderzoeksgebieden van de chiropraxie weergegeven. 
Dit overzicht is beknopt en niet volledig. 

Het zoeken naar wetenschappelijke informatie over chiropraxie wordt 
belemmerd omdat manuele therapie een breed begrip is; gaat het in de 
studie om bijvoorbeeld chiropraxie of juist fysiotherapie of massage? Het 
overzicht hier is gebaseerd op studies die specifiek aangeven dat de onder-
zochte manuele therapie chiropraxie betreft. 

Effectiviteit
In een in 2010 gepubliceerd Brits rapport wordt het wetenschappelijk be-
wijs van chiropraxie voor een aantal aandoeningen geïnventariseerd. De 
conclusies van dit rapport zijn gebaseerd op de resultaten van systematische 
reviews van gerandomiseerde klinische trials (rct) (n=49), algemeen aan-
vaarde en vooral Britse en Amerikaanse evidence-based klinische richtlijnen 
(n=16), plus de resultaten van alle rct’s die nog niet opgenomen zijn in 
de eerdere categorieën (n=46). De methodologische kwaliteit en het risico 
van vertekening in de studies van dit bewijsmateriaal over effectiviteit van 
chiropraxie werden geïnventariseerd aan de hand van gestandaardiseerde 
beoordelingslijsten van de Cochrane Collaboration. 

In dit bronmateriaal werd onderzoek naar de effectiviteit van chiro-
praxie bij verschillende klachten aangetroffen. Een weging naar de mate van 
wetenschappelijke bewijsvoering per klacht vond plaats (niet-overtuigend, 
redelijk en overtuigend; Bronfort, Haas, Evans, Leininger, & Triano 2010). 

In 2014 verscheen een update van dit rapport (Clar e.a. 2014). Een to-
taal aan 25.539 publicaties over chiropraxie werd aangetroffen in de we-
tenschappelijke literatuur, waaronder 178 nieuwe publicaties na de studie 
uit 2010 (waarvan 72 systematische reviews, 96 rct’s en 10 observationele 
studies). De evaluatie uit 2010 werd opnieuw uitgevoerd en de bevindingen 
kwamen overeen. Daarnaast werd bewijs gevonden voor een groot aantal 
niet aan het bewegingsapparaat gerelateerde aandoeningen (zoals autisme, 
otitis media en constipatie) dat eerder niet onder de loep was genomen. 
Maar het bewijs voor al deze aandoeningen werd beoordeeld als niet-over-
tuigend.
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Een overzicht van de belangrijkste bevindingen wordt gegeven in de onder-
staande tabel.

Klacht Behandeling Niet- sluitend Redelijke Hoge
  bewijs evidentie evidentie

Klachten van de ruggengraat (volwassenen)

Acute lagerug- Manipulatie en mobili-  positief
pijn satie van de rug 
 
Chronische lage-  Manipulatie en mobili-   positief
rugpijn satie van de rug
   
Sciatica Manipulatie en mobili-  Voorlopig gunstige
 satie van de rug eerste resultaten
  
Coccydynia Manipulatie van de rug Voorlopig gunstige 
  eerste resultaten
  
Pijn midden op Manipulatie van de rug Voorlopig gunstige
de rug  eerste resultaten
  
Acute/subacute  Thoracale manipulatie  positief
pijn in de nek van de rug
  
Whiplash Mobilisatie in combina-  positief
 tie met beweging
  
Chronische pijn  Manipulatie van de rug  positief
van de nek en mobilisatie in combi-
 natie met beweging 
  
Pijn van de nek  Cervicale manipulatie of Voorlopig gunstige
zowel acuut als  mobilisatie eerste resultaten
chronisch
 
Klachten van de extremiteiten (volwassenen)

Schoudergordel- Manipulatie/mobilisatie  positief
syndroom
 
Rotatorcuffpijn Manipulatie/mobilisatie  positief
 
‘frozen shoulder’  Mobilisatie (intensieve)
(capsulitis adhae-
siva)
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Tenniselleboog  Manipulatie Voorlopig ongunstige
(laterale epicon-  resultaten
dylitis)
 
Carpaletunnel- Manipulatie/mobilisatie Voorlopig gunstige
syndroom  eerste resultaten
  
Artrose van de  Manipulatie/mobilisatie  positief
heup
 
Artrose van de  Manipulatie/mobilisatie  positief
knie in combinatie met 
 beweging
  
patellofemoraal  Manipulatie/mobilisatie  positief
pijnsyndroom in combinatie met 
 beweging
  
Verstuikte enkel Manipulatie/mobilisatie Voorlopig gunstige 
  eerste resultaten
  
Revalidatie van  Mobilisatie  negatief
een enkelfractuur
 
Plantaire fasciitis Manipulatie/mobilisatie 
 in combinatie met 
 beweging
   
Mortonse  Manipulatie/mobilisatie Voorlopig gunstige
neuralgie  eerste resultaten
  
Hallux limitus  Manipulatie/mobilisatie Voorlopig gunstige
(hallux rigidus)  eerste resultaten
  
Hallux abducto  Manipulatie/mobilisatie Voorlopig gunstige
valgus  eerste resultaten
  
Hoofdpijn en andere aandoeningen (volwassenen)

Migraine Manipulatie van de rug  positief
 
Spanningshoofd- Manipulatie van de rug Onduidelijk
pijn  
  
Cervicogene  Manipulatie van de rug  positief
hoofdpijn
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Fibromyalgie Manipulatie van de rug Onduidelijk
  
Temperomandibu- Mobilisatie Voorlopig gunstige
laire dysfunctie  eerste resultaten
  
Astma Manipulatie van de rug  negatief
 
Cervicogene  Mobilisatie  positief
duizeligheid
 
Hypertensie  Manipulatie van de rug   negatief
 als aanvulling op aan-
 gepaste voeding
  
Hypertensie Manipulatie van de  Voorlopig gunstige
 bovenste cervicale  eerste resultaten
 wervels (NUCCA)
 
Dysmenorrhea Manipulatie van de rug  negatief
 
Premenstrueel  Manipulatie van de rug Voorlopig gunstige
syndroom  eerste resultaten

In het rapport wordt geconcludeerd dat manipulatie en/of mobilisatie van 
de rug van nut kan zijn voor pijn in de onderrug, migraine en aan de nek 
gerelateerde hoofdpijn, nekpijn, bepaalde klachten aan de armen en be-
nen en whiplash. De evaluatie van het onderzoek bracht ook een aantal 
klachten aan het licht waarbij chiropraxie niet behulpzaam lijkt te zijn 
(astma, hoge bloeddruk, premenstrueel syndroom) of waar het bewijs on-
duidelijk is (bijvoorbeeld fibromyalgie, pijn in het midden van de rug, pre-
menstrueel syndroom, ischias en problemen met het kaakgewricht) (Clar 
e.a. 2014).

Veiligheid
Rond 2007 wakkerde het debat over de efficiëntie en de risico’s van een 
chiropractische behandeling aan. Naar aanleiding van een aantal doden en 
rechtszaken in de Verenigde Staten en Canada (Canadian Stroke Consor-
tium) werden in die tijd verscheidene onderzoeken verricht naar de risico’s 
van chiropraxie. Er is verschil van mening over de risico’s van manipula-
tieve behandeling door een chiropractor. Volgens de Nederlandse Chiro-
practoren Associatie wijst onafhankelijk onderzoek uit dat cervicale mani-
pulaties, uitgevoerd door erkende chiropractors, veilig zijn. Ze stellen dat 
vrijwel iedere vorm van behandeling een risico in zich draagt. Het is echter 
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niet altijd eenvoudig om vast te stellen welke risico’s er bij een behandeling 
bestaan en of er sprake is van een causaal verband, zeker niet als incidenten 
weinig voorkomen. 

Bijwerkingen van manipulatie van de ruggengraat kunnen zijn: tijdelij-
ke hoofdpijn, vermoeidheid, of ongemak in de delen van het lichaam die 
behandeld zijn. Er zijn zeldzame meldingen van ernstige complicaties zoals 
een beroerte (cva), het cauda-equinasyndroom (een aandoening van be-
knelde zenuwen in het onderste gedeelte van het ruggenmerg) en verslechte-
ring van hernia’s. Oorzaak en gevolg zijn hierbij onduidelijk; of manipulatie 
van de ruggengraat deze complicaties daadwerkelijk veroorzaakte, is dus 
onduidelijk.

Bij manipulaties van de nek is de grote meerderheid van bijwerkingen 
niet ernstig en kort van duur. Ze bestaan uit stijfheid, moeheid en soms pijn 
in het behandelde gebied. Deze bijwerkingen verdwijnen normaal gespro-
ken na enkele uren of dagen (Rubinstein, Knol, Leboeuf-Yde, & Van Tulder 
2008). 

Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt van het lopende onder-
zoek.

Werkingsmechanisme
Onderzoekers verkennen ook hoe manipulatie van de rug van invloed is 
op het lichaam. Zo bleek in een studie bij een kleine groep mensen met 
lagerugpijn dat manipulatie van de rug de perceptie van pijn op een speci-
fieke manier beïnvloedde, die bij andere therapieën niet werd waargenomen 
(Bialosky, Bishop, Robinson, Zeppieri & George 2009) en (Gay, Robinson, 
George, Perlstein & Bishop).

ORTHOMANUELE GENEESKUNDE
Het onderzoeksveld naar manuele geneeskunde of muscoskeletal medicine is 
zeer omvangrijk. Manuele geneeskunde word uitgevoerd vanuit een zo goed 
mogelijk onderbouwd theoretisch kader. De hoeveelheid studies die aan de 
totstandkoming van deze theoretische basis hebben bijgedragen, is groot.

Evaluatie van onderzoek in de manuele geneeskunde wordt belemmerd 
omdat de precieze manuele technieken die toegepast zijn in het onderzoek, 
niet altijd even duidelijk beschreven zijn. Dit concludeert ook de onder-
zoeksgroep van het VU Medisch centrum van Van de Veen. Zij onderzoch-
ten de variatie in diagnostische en behandeltechnieken tussen orthomanueel 
artsen, manueel therapeuten en chiropractors. De onderzoeksgroep vond 
aanzienlijke verschillen tussen deze drie groepen in de technieken toegepast 
bij lagerugpijn, maar vond dit niet terug in de beschrijving van deze behan-
delvormen in wetenschappelijk onderzoek (Van de Veen e.a. 2005).
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Daarnaast is het niet steeds mogelijk onderscheid te maken tussen manue-
le therapie door (fysio)therapeuten en (ortho)manuele geneeskunde uitge-
voerd door artsen. Ook zijn er verschillende manuele systemen, waarvan 
een deel goed gedocumenteerd en onderzocht is, en een ander deel – bij-
voorbeeld de manuele therapie eggshell – in de praktijk werkzaam lijkt, 
maar nog onvoldoende is geëvalueerd. Daarnaast ontbreekt tot op heden 
nog een overtuigende verklaring voor de positieve effecten van de manuele 
therapie. Wat was en is de onderliggende oorzaak van het probleem, dat 
door middel van deze behandelingen verholpen werd en wordt? Ondanks 
vele suggesties bestaat hierop nog geen eensluidend antwoord.

Aan de Vrije Universiteit Brussel is sinds 2014 een leerstoel Manuele 
Geneeskunde ingesteld. Daaraan verbonden is een opleiding tot Master of 
Science in de manuele therapie voor artsen. Een dependance is aanwezig in 
Amersfoort. In plaats van de term (ortho)manuele geneeskunde wordt op 
deze opleiding de term Muscoskeletale Geneeskunde gebezigd. Wetenschap-
pelijke evaluatie van de verschillende manuele technieken is daar onderdeel 
van het curriculum. In Nederland zet onder andere de Stichting Manuele 
Geneeskunde zich in voor het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

Effectiviteit
De effectiviteit van manuele geneeskunde is goed vastgelegd. Manuele zorg 
wordt grotendeels vergoed en wordt veelal niet meer als ‘alternatief’ be-
schouwd. Een uitgebreide bespreking van effectiviteit wordt hier derhalve 
achterwege gelaten. De Nederlandse arts manuele geneeskunde Menno van 
Hogezand schrijft in zijn evaluatie uit 2005 van de effectiviteit van de or-
thomanuele geneeskunde, dat mobilisaties een kosteneffectieve behandel-
methode zijn bij nekklachten. Manipulaties/mobilisaties gecombineerd met 
oefeningen zijn effectief bij chronische nekklachten. Bij een aantal hoofd-
pijnklachten zijn manipulaties op korte termijn effectiever dan een aantal 
andere gebruikelijke therapieën. Hetzelfde geldt voor de behandeling van 
schouderklachten, alsmede van klachten aan de heupen en knieën bij artro-
se. Ook bij de behandeling van repetitive strain injury (rsi) zijn manipula-
ties effectief.

Veiligheid
De (ortho)manuele techniek bestaat uit mobilisatie, orthomanipulatie, oefe-
ningen, neuromusculaire technieken en manipulaties. Van de laatste wordt 
regelmatig gezegd dat ze gevaarlijk zijn en nare bijwerkingen geven. In eva-
luaties blijkt dit risico klein te zijn en vermoedelijk samen te hangen met 
het onjuist toepassen van de technieken. Als er bijwerkingen worden gerap-
porteerd, gaat dit bijna alleen over de manipulaties en niet over de andere 
behandeltechnieken. 
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OSTEOPATHIE
Op het gebied van de osteopathie wordt veel onderzoek uitgevoerd. In 2016 
waren onder de mesh (term osteopathy) 18.000 publicaties – waarvan 216 
rct’s – op PubMed te vinden. Sinds de jaren negentig kent de osteopathie 
een sterk toegenomen belangstelling voor wetenschappelijke onderbouwing 
van behandelingen. Er heerst een actieve onderzoekscultuur aan colleges 
voor osteopathie. Het Lake Erie College of Osteopathic Medicine te Bra-
denton in Florida bijvoorbeeld onderzocht in een gerandomiseerde gecon-
troleerde verkennende studie de effecten van osteopathie op stressgerela-
teerde vermoeidheid onder eerstejaarsstudenten. Osteopathie verminderde 
ten opzichte van de controlegroep vermoeidheid significant (Wiegand, Bian-
chi, Quinn, Best, & Fotopoulos 2015). 

Hieronder volgt een (niet-volledige) weergave van enkele studies waar-
bij de effectiviteit van osteopathische behandelingen bij diverse aandoenin- 
gen werd onderzocht. De Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onder-
zoek (swoo) stelt op haar website een databank beschikbaar waarin vrijwel 
alle belangrijke publicaties in het osteopathische werkterrein opgenomen 
zijn.

Effectiviteit
Onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie richtte zich bij volwasse-
nen onder meer op lagerugklachten, zwangerschap, nek- en hoofdklachten, 
migraine, het prikkelbaredarmsyndroom, het chronisch vermoeidheidssyn-
droom en perifeer vaatlijden. Bij kinderen en baby’s is de veiligheid van 
osteopathische behandeling bij kolieken (darmkrampen), otitis media en 
obstipatie onderzocht.

Onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie bij vroeggeborenen 
vond plaats in een multicenter gerandomiseerde, geblindeerde en gecontro-
leerde studie. In de Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale te Pescara 
in Italië werden te vroeg geboren kinderen (n= 695) onderzocht. De groep 
vroeggeborenen die osteopathische manipulaties onderging, hoefde minder 
lang verzorgd te worden in het ziekenhuis, ten opzichte van kinderen die 
gebruikelijke zorg ontvingen. Door osteopathie is de zorg voor te vroeg ge-
borenen daarom ook goedkoper (Cerritelli, Pizzolorusso, e.a. 2015).

Deze zelfde onderzoeksgroep onderzocht de werking van osteopathie bij 
migraine. Deze studie concludeerde dat mensen met chronische migraine 
aanvullend baat bij osteopathie, naast medicatie hebben. Migrainepatiën-
ten in de osteopathiegroep ten opzichte van de ‘alleen-medicatiegroep’ had-
den gemiddeld 21 dagen minder migraine. In vergelijking met de nep-oste-
opathiegroep hadden ze 17 dagen minder migraine. Alle verschillen waren 
statistisch significant en klinisch relevant (Cerritelli, Ginevri e.a. 2015).

Franse onderzoekers evalueerden gedurende een jaar patiënten met de 
ziekte van Crohn die in remissie waren en het medicijn infliximab gebruik-
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ten. De groep concludeert dat osteopathie goede mogelijkheden biedt voor 
patiënten met de ziekte van Crohn (Piche e.a. 2014).

In een systematische review naar het effect van osteopathie bij lagerug-
klachten blijkt dat osteopathie werkzaam is. Klinisch relevante en signifi-
cante effecten werden gevonden in minder pijn en meer beweeglijkheid bij 
patiënten met acute of chronisch niet specifieke lagerugpijn. Deze effecten 
werden bovendien gevonden voor zwangere vrouwen en vrouwen net na de 
bevalling (Franke, Franke & Fryer 2014). Osteopathie in het derde trimes-
ter van de zwangerschap houdt zwangeren gezond en is veilig toe te pas-
sen, vooral als het gaat om lagerugpijn en algemeen dagelijks functioneren 
(Hensel, Buchanan, Brown, Rodriguez & Cruser 2015). De veiligheid van 
osteopathie is goed gedocumenteerd. 

KLASSIEKE EN BINDWEEFSELMASSAGE
De klassieke massage is een allang erkende en regulier toegepaste behan-
delwijze waarvan de kwaliteit en werkzaamheid in de praktijk inmiddels 
voldoende bewezen zijn of althans worden geacht. De bindweefselmassage 
is daarvan grotendeels afgeleid, maar heeft daarnaast een duidelijke com-
plementair geneeskundige component. Het bestaan van de zogenoemde 
‘Headse zones’ of reflexgebieden op of onder de huid is in het algemeen 
voldoende wetenschappelijk onderbouwd, hoewel daarmee in de reguliere 
geneeskunde weinig wordt gewerkt. In wezen betreft het hier een vorm van 
holistisch denken en behandelen waarbij men uitgaat van het leggen van 
verbanden tussen uiteenlopende functies en onderdelen van het menselijk 
lijf. Dit is minder een vorm van bewijs dan van visie. 

Wel is van belang dat ook hier onderzoek plaatsvindt naar de feitelij-
ke effecten van deze vorm van behandelen. Bij een niet goed uitgevoerde 
behandeling kunnen storende nerveuze orgaanreacties optreden. Deze be-
staan uit: plotseling heftige transpiratie (overwicht van het parasympatische 
systeem), flauwvallen, drukkend gevoel in de maag, hoofdpijn, loodzware 
benen, duizeligheid, misselijkheid. 

Een aantal uren na de bindweefselmassage beginnen de humorale re-
acties. Er kan een neiging tot slaap ontstaan en de patiënt kan over ver-
moeidheid klagen. Wanneer de nerveuze orgaan- en vaatreacties te sterk 
zijn, kan de behandelaar gebruikmaken van ontstoringspunten. Dit zijn 
plaatsen waar men opgewekte stoornissen van het vegetatieve zenuwstelsel 
weer kan opheffen. Deze plaatsen zijn onder andere: onder de ribbenboog 
tot T12, boven de bekkenrand tot L5. Indicaties zijn voornamelijk de se-
cundaire symptomen, die langdurig blijven bestaan na een overprikkeling 
van een orgaan. Deze symptomen zijn veelal pijn, musculaire spanning en 
functionele stoornissen. 
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De volgende aandoeningen lijken goed behandelbaar door een segmenta-
le benadering: astma, bronchitis, emfyseem, hoofdpijn na doorgemaakte 
traumata, hoofdpijn na doorgemaakte gal-, maag- en darmaandoeningen, 
spanning en klachten bij angina pectoris en lagerugklachten.

HAPTONOMIE
Haptonomie wordt onder deskundigen wel de wetenschap van de aanra-
king genoemd. Toch zijn er vrijwel geen studies uitgevoerd naar haptono-
mie of haptotherapie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de therapie niet 
werkt, zij is alleen nog onvoldoende onderzocht. Het onderzoeksveld is na-
melijk relatief jong. Veiligheid en effectiviteit zijn twee pijlers waarop een 
klinische keuze om een therapie in te zetten wordt gebaseerd. Door haar 
aard is haptonomie en haptotherapie veilig. 

Er is wel aandacht voor onderzoek naar haptotherapie, met name als het 
gaat om de psychische ondersteuning van mensen met kanker. Onderzoeks-
gebieden zijn zoals die besproken onder de Lichaam-en-geesttherapieën 
(hoofdstuk 10) en richten zich op zachte aanvullende zorg voor oudere pa-
tiënten, psycho-oncologische zorg of juist zorg voor baby’s op de neonato-
logieafdelingen van ziekenhuizen. Een deel van de studies naar haptonomie 
is uitsluitend in het Frans gepubliceerd en daardoor niet altijd even goed 
toegankelijk. Onderzoek van Adriaan Visser aan de Erasmus Universiteit 
richt zich op hoe onderzoek naar haptotherapie op bruikbare, maar metho-
dologisch juiste wijze uitgevoerd kan worden (Visser e.a. 2011). We geven 
een beknopt overzicht van het onderzoek.

Effectiviteit
In het International Journal of Haptonomy and Haptotherapy (niet geïn-
dexeerd in Medline) verscheen in 2013 een publicatie van de groep van 
Bosscher. Namens de Vereniging van Haptotherapeuten werden in de pe-
riode 2010-2011 patiënten tijdens het consult routinematig gemeten. 47 
geselecteerde ervaren haptotherapeuten deden mee aan de meting. Het her-
stel van patiënten gedurende hun haptotherapeutische behandeling werd 
in kaart gebracht door depressie, angst, lichamelijke klachten, lichaams-
bewustzijn, gevoel van autonomie en mindedness te meten met behulp van 
vier verschillende vragenlijsten. Het herstel van 275 patiënten werd aldus 
vastgesteld. Uit deze evaluatie bleek een gunstig effect van haptotherapie op 
deze verschillende domeinen van welzijn; meer dan 75% van de patiënten 
verbeterde gedurende de behandeling, 55% van de patiënten herstelde in 
zijn geheel (Bosscher 2013).

Nederlands onderzoek van de haptotherapeut Gert Klabbers naar de 
bevallingsbeleving van vrouwen is in 2014 van start gegaan. Doel van de 
studie is het effect van haptotherapie op angst van aanstaande moeders 
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voor de bevalling te meten, en om bij vrouwen met bevallingsangst factoren 
te identificeren voor de beste therapiekeuze. Vrouwen met een vorm van 
ernstige bevallingsangst worden verdeeld over drie groepen: haptotherapie, 
psycho-educatie via internet of de gebruikelijke zorg door verloskundigen 
en gynaecologen. Het onderzoek is gaande (Klabbers, Wijma, Paarlberg, 
Emons & Vingerhoets 2014).

Het Helen Dowling Instituut biedt psychologische zorg aan mensen met 
kanker en hun naasten. Het hdi heeft drie locaties in Nederland: Bilthoven, 
Arnhem en Groesbeek. In 2006 bestudeerden onderzoekers de ondersteu-
nende werking van haptotherapie bij kankerpatiënten die chemotherapie 
moesten ondergaan. In deze gecontroleerde studie werd dit in kaart ge-
bracht door de kwaliteit van leven te meten bij een haptotherapiegroep en 
die te vergelijken met een groep controlepatiënten. 

Patiënten waren zeer tevreden met de haptotherapeutische behandeling. 
De behandeling werd vooral gewaardeerd door de persoonlijke aandacht 
die patiënten kregen en de ontspanning die zij ervoeren. De haptothera-
piebehandeling verbeterde zowel de algemene kwaliteit van leven als het 
cognitieve en sociale functioneren van patiënten. Geen verbetering werd 
gevonden in stemming, zingeving, algemeen functioneren, lichamelijke 
klachten, slaapkwaliteit en lichaamsbewustzijn. Onderzoekers concluderen 
dat haptotherapie positief kan bijdragen aan het welzijn van patiënten met 
kanker in de periode dat ze chemotherapie krijgen (Van den Berg, Visser, 
Schoolmeesters, Edelman & Van den Borne 2006).

NEURAALTHERAPIE
De neuraaltherapie maakt gebruik van injecties op specifieke plaatsen van 
het menselijk lichaam. 

De neurofysiologische basis van de neuraaltherapie is goed bestudeerd. 
Er zijn ‘stoorvelden’, deze veroorzaken een elektrofysiologische instabili-
teit, wat vervolgens leidt tot abnormale neurologische signalen waarop een 
reactie van het autonome zenuwstelsel volgt. Naast fundamenteel onder-
zoek toont een aantal case reports dit proof of principle aan. 

Er is in beperktere mate grootschalig klinisch onderzoek beschikbaar. In 
een synthese van de kennis uit deze twee onderzoeksgebieden (werkingsme-
chanisme en klinisch effect) kunnen we de neuraaltherapie als een therapie 
met een plausibele biologisch verklaarbare basis beschouwen.

Kenniscentra in neuraaltherapie concentreren zich in het Duitstalige 
gebied, daar waar de neuraaltherapie haar oorsprong heeft. Actieve ken-
niscentra in de neuraaltherapie zijn de Universiteit van Heidelberg, de zo-
genaamde hunter (Heidelberg University Neural Therapy Education and 
Research) Group waar Manfred Zimmermann een interdisciplinaire groep 
onderzoekers leidt. Aan de Universiteit van Bern heeft het Institut für Kom-
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plementärmedizin (ikom) een afdeling voor neuraaltherapie waar Lorenz 
Fischer een aantal landmarkstudies heeft uitgevoerd. Aan de Klinik fur Na-
turheilkunde und Integrative Medizin van de Universiteit Duisburg-Essen is 
bovendien een onderzoeksgroep verbonden.

Studies zijn te vinden in wetenschappelijke databases (bijv. Medline) 
met behulp van de zoekterm neural therapy; er is geen mesh-term opgesteld 
voor neuraaltherapie. Doordat het Duitstalige onderzoeksmateriaal niet al-
tijd in het Engels wordt gepubliceerd en door het ontbreken van mesh-ter-
men, dient het zoeken naar publicaties in dit vakgebied sensitief uitgevoerd 
te worden. 

Onderstaand overzicht beperkt zich tot studies die specifiek aangeven 
dat het neuraaltherapie betreft. 

Effectiviteit bij pijn
De Fischer ikom onderzoeksgroep (Egli e.a. 2015) onderzocht de effecten 
van neuraaltherapie bij 280 pijnpatiënten in een observatiestudie. Deze 
pijnpatiënten waren naar de universiteitskliniek doorverwezen vanwege 
chronische pijnklachten, voornamelijk aan de rug. Met chronische pijn 
werd bedoeld pijn van meer dan drie maanden die niet reageerde op con-
ventionele pijnstilling of chiropraxie. De doorverwijzing kon uitsluitend 
gedaan worden door een huisarts of specialist. Fischer onderzocht of het 
plaatselijke verdovingsmiddel procaïne of lidocaïne de pijn beter en langdu-
riger kon onderdrukken dan alleen op basis van het pijnstillende effect van 
de verdoving zou zijn te verwachten. Kortom, of neuraaltherapie aanvullen-
de specifieke effecten heeft. 

Pijnstilling werd toegepast volgens de werkwijze en principes van de 
neuraaltherapie. Over de periode van een jaar werd het verloop in herstel 
van pijnklachten en de mate van het gebruik van pijnstillers geïnventari-
seerd. Na een jaar waren de pijnklachten bij 60 patiënten onveranderd, 52 
patiënten voelden zich iets beter, 126 patiënten voelden zich aanzienlijk be-
ter en 41 patiënten waren vrij van pijnklachten. Het gemiddelde aantal con-
sulten per patiënt gedurende een jaar was 9,2. Tegelijkertijd had 74% van 
de patiënten die pijnstillers gebruikten bij aanvang van de studie minder of 
geen pijnstilling meer nodig. Er waren geen bijwerkingen of complicaties 
door neuraaltherapie bij deze groep mensen. 

Onderzoekers concluderen dat neuraaltherapie een uitkomst kan zijn 
voor mensen met chronische, voor gangbare therapie resistente pijnklach-
ten. Neuraaltherapie is niet duur, werkt bij een groot deel van een groep 
mensen met uitbehandelde hardnekkige klachten, heeft geen bijwerkingen 
en zorgt ervoor dat mensen minder (maagonvriendelijke) pijnstillers hoeven 
te gebruiken. Deze studieresultaten zijn een bevestiging van eerder onder-
zoek van Fischer uit 2007 (Fischer & Pfister, 2007).
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Kosten
Bissig van het ikom onderzocht de kosten van neuraaltherapie bij 4103 
patiënten met heterogene klachten en vergeleek deze kosten met conven-
tionele zorgkosten. Hoewel de patiënten die met neuraaltherapie werden 
behandeld langer en ernstiger ziek waren, werd er geen verschil in kosten 
aangetroffen tussen beide therapievormen. Neuraaltherapiepatiënten had-
den beduidend minder medicijnen nodig (Bissig 2008).

Ondanks deze publicaties wordt de werking van neuraaltherapie door 
sceptici ter discussie gesteld. De onderzoeksmethodologie van de uitgevoer-
de studies zou onbetrouwbaar zijn en het aantal te gering. 

Veiligheid
Als schadelijke effecten van de neuraaltherapie kunnen worden genoemd: 
een bloeduitstorting, een lichte allergische reactie en een vasovagale reactie; 
die komen soms voor na deskundig uitgevoerde neuraaltherapie. Als indi-
catiegebied kunnen worden genoemd alle chronische en therapieresistente 
ziektebeelden. De (grootschalige) observationele studies van het ikom, de 
hunter-groep en de Klinik fur Naturheilkunde und Integrative Medizin 
meldden geen bijwerkingen en brachten dus geen ernstige veiligheidsrisico’s 
aan het licht. 

Er zijn wel meldingen van schade. Het is onduidelijk of deze schade 
ontstaat door de neuraaltherapie op zich of door het onoordeelkundig of 
foutief toepassen van de therapie. Paravertebrale injecties met neuraalthe-
rapeutica kunnen ruggenmerg- en caudalaesies veroorzaken (Stöhr en Mayr 
1976). Ook kunnen deze injecties leiden tot beschadiging van een zenuw-
wortel; daarvan worden vier gevallen beschreven. Een Duitse melding van 
een ernstige bijwerking die vermoedelijk in verband kan worden gebracht 
met neuraaltherapie is een bloeding van de hersenstam (Schmittinger e.a. 
2011). 

Werkingsmechanisme
Philipp Stöhr (1946) ontdekte dat het vegetatieve zenuwstelsel zich steeds 
fijner verdeelt tot de kleinste vezels uiteindelijk elke cel hebben bereikt. De 
uitlopers omgeven de cellen als een neuroplasmatische sluier. Hiermee werd 
het bijzonder aannemelijk dat de vegetatieve regulatie zich tot alle cellen 
uitstrekt.

Alfred Pischinger (1949) onderzocht het Sekundenphänomen, het fe-
nomeen waarbij door het injecteren van een stoorveld met een plaatselijk 
werkend verdovend middel de pijn in het aangetaste deel direct (binnen een 
seconde) verdwijnt. Hij bekeek bloeduitstrijkjes voor en na het optreden 
van dit fenomeen. Ingeval van een stoorveld of haardactiviteit vond hij veel-
al een granulocytopenie en een relatieve lymfocytose. Na het optreden van 
het Sekundenphänomen veranderde het bloedbeeld, het aantal neutrofielen 
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werd normaal. Het aantal monocyten nam toe, wat de reactie van het reti-
culohistiocytaire systeem weergaf. Het aantal lymfocyten bleef gelijk, echter 
was er een relatieve toename van kleine, gezonde lymfocyten. 

Bergmann (1965/66) ontdekte dat er bij eenzijdige longprocessen een 
verschil was tussen rechts en links in het aantal leukocyten bij een vin-
gerprik. Het verschil bedroeg drieduizend cellen. Stoorvelden en haarden 
treden meestal aan één kant op en leiden dan tot een humorale asymmetrie. 
Bergmann behandelde een patiënt met een therapie resistente prikkelhoest 
door een impletolinjectie van de tonsillen. Hij verkreeg het Sekundenphäno-
men. Voor de behandeling differentieerde hij het aantal leukocyten en vond 
eveneens een verschil van drieduizend cellen tussen rechts en links. Twee 
uur en een kwartier na de injectie was de cellulaire asymmetrie verdwenen. 
Een controle na 24 uur gaf normale waarden (rechts en links) te zien.

De voor het Sekundenphänomen aanwezige weerstand en het potentiaal 
in het stoorveld wijken af van hun omgeving. Na het optreden van het fe-
nomeen verdwijnen deze verschillen, de waarden worden gelijk aan die van 
de omgeving. Infrarood diagnostiek laat zien dat ook de doorbloeding in 
het stoorveld, die zich aanvankelijk onderscheidde, nu gelijk is aan die van 
de omgeving.

De hoge jodium-verbruikswaarde bij jodometrie neemt af na het op-
treden van het Sekundenphänomen. Dit betekent dat de oxyreductieve po-
tentiaal weer normaal wordt (Pischinger). Ook natrium, kalium en andere 
chemische bepalingen geven normale waarden te zien na een succesvolle 
procaïne-injectie, terwijl deze waarden voor de reactie afwijkend waren 
(Kellner 1963).

De hunter-groep publiceert op haar website een overzicht van funda-
menteel onderzoek. Zij haalt onder meer een studie aan waaruit blijkt dat 
herhaalde plaatselijke verdovingen (zoals in de neuraaltherapie gebruikt) 
neurogene ontstekingen direct kunnen verminderen (Cassuto, Sinclair & 
Bonderovic 2006). Daarnaast kan een gunstig effect worden waargenomen 
op de regulatie van de sensorische dorsale achterhoorn van het ruggenmerg. 
En vrij recent publiceerde Fischer werk waarin neurofysiologisch de wer-
king van neuraaltherapie wordt opgehelderd als een effect dat tot stand kan 
komen door invloed op het ganglion stellatum van het sympathisch zenuw-
stelsel (Puente de la Vega Costa, Gómez Perez, Roqueta & Fischer 2016).

Tot zover een greep uit het onderzoek naar effectiviteit, veiligheid en/of ver-
klaringsmechanismen van manueel geneeskundige interventies. Een eerste 
conclusie kan zijn dat dergelijk onderzoek al in ruime mate en wereldwijd 
werd verricht. 

Een tweede mogelijke conclusie luidt dat de uitkomsten van dit onder-
zoek in het algemeen de werking en veiligheid van dit type interventies on-
derschrijven. 
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Een derde conclusie moet echter luiden dat het nooit genoeg zal zijn: de 
wereld verandert, de ziekten/aandoeningen veranderen, de methoden en 
mensen veranderen, et cetera. Er zal dan ook altijd behoefte blijven aan 
meer en beter onderzoek. 

Anderzijds wil dit niet zeggen dat de dagelijkse praktijk, en dus de dage-
lijkse ervaringen van patiënten en behandelaars, niet ook belangrijk zouden 
zijn. Beide polen zullen ertoe bijdragen dat de manuele geneeskunde zich 
steeds meer zal ontwikkelen tot een waardevolle strategie in het voorkomen 
en bestrijden van stoornissen in de bewegingsfuncties, een en ander in een 
steeds duidelijker verbinding met de regulier geneeskundige aanpak.

6. DE ROL VAN DE PATIËNT

De rol van de patiënt is bij de manueel geneeskundige behandelingen zeer 
uiteenlopend. In het ene geval is deze rol tamelijk minimaal, in het andere 
geval zeer groot. Bij de chiropraxie en de neuraaltherapie zijn het bijvoor-
beeld de handelingen van de arts of therapeut die bepalen of er een resul-
taat kan zijn. Anderzijds is bij sacred dance en haptonomie de actieve inzet 
van de patiënt noodzakelijk om resultaat te kunnen behalen. De rol van de 
patiënt strekt zich in de eerste plaats uit tot de interventie als zodanig: de 
cliënt of patiënt moet uiteraard de behandelaar goed en volledig informeren 
over zijn of haar kwaal en de momenten waarop deze erger of beter wordt. 
Daarnaast is de actieve inzet van de patiënt vereist bij het uitvoeren van de 
oefeningen die worden geadviseerd, of het aan zichzelf werken, of om pro-
blemen in zijn/haar omgeving zo mogelijk uit de weg te ruimen.

De inbreng van de cliënt/patiënt kan echter nog verder gaan, in die zin 
dat op advies van de manuele behandelaar tevens de hulp of steun wordt 
gezocht van andere hulpverleners zoals de eigen huisarts of specialist van 
het ziekenhuis, of wellicht een collega uit het complementaire werkveld. Dit 
kan ook inhouden: het overschakelen op een andere voedings- of leefwijze, 
verhuizen naar een gezondere omgeving, het nemen van meer ontspanning, 
et cetera. Een goede behandelaar betrekt de cliënt/patiënt steeds actief bij 
dit gehele herstelproces. Zo niet, dan wordt de cliënt geacht hier zelf om te 
vragen. 

Enige opmerkingen lijken hier op hun plaats voor wat betreft het begrip 
‘patiënt’. Patiënt zijn is een sociale rol die de patiënt in het verleden in de 
gezondheidszorg heeft leren spelen. Deze rol houdt van oudsher in dat de 
cliënt de deskundigheid van de arts of therapeut vooropstelt en meewerkt 
aan het welslagen van de geboden behandeling en gegeven adviezen. En ook 
dat de patiënt zich zal inzetten voor een zo snel mogelijk herstel en terug-
keer in het arbeidsproces. 
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Hierin is een wat ouderwetse benadering te herkennen, want inmiddels 
hebben artsen en patiënten een ingrijpend veranderingsproces ondergaan. 
Momenteel vinden beide partijen dat in principe de regie berust bij de pa-
tiënt – voor zover mogelijk. Dit heeft enerzijds voordelen voor de patiënt 
omdat deze er zelf aan kan bijdragen dat de behandeling maximaal is afge-
stemd op zijn of haar situatie en behoeften. Anderzijds legt dit een nieuwe 
verantwoordelijkheid bij de hulpvrager, namelijk om actief mee te denken 
over de te kiezen behandeling en mee te werken aan een goede uitvoering 
daarvan. Tegenwoordig spreken we dus liever over hulpvrager, cliënt of 
zieke in plaats van de wat beladen term ‘patiënt’.

BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN 

Voor het verwerven van wetenschappelijke artikelen en overzichten raad-
pleeg je het beste de website van Pubmed: www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med

Of de database specifiek gericht op bewegingswetenschappen: PEDro, via 
www.pedro.org.au of universiteitsbibliotheken 

Stichting tig: www.tigweb.nl; deze stichting geeft viermaal per jaar het (we-
tenschappelijk georiënteerde) Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 
uit.

In de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten 
(nvst) zijn onder meer Bowen-therapeuten, massage-therapeuten (bv 
Heller-work) en voetreflextherapeuten verenigd. Via www.nvst.nl

Groep 1:
Chiropraxie: De Nederlandse Chiropractoren Associatie (nca) is de be-

roepsvereniging van en voor chiropractors in Nederland. Via www.nca.
nl

Orthomanuele geneeskunde beroepsvereniging: De Nederlandse Vereni-
ging van artsen voor Orthomanuele Geneeskunde (nvomg) . Via www.
nvomg.nl 

Beroepsverenigingen voor manueel therapeuten zijn:
Vereniging van Manueel Therapeuten (vmt). Via www.manueeltherapeu-

ten.nl
Voor manueel therapeuten die werken volgens het Eggshell Systeem (sys-

teem Van Der Bijl) Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 
(nvmt). Via www.nvmt.nl

Orthopedisch: Beroepsvereniging voor Vereniging van Artsen voor Ortho-
pedische Geneeskunde (vaog). Via www.orthopedischegeneeskunde.nl
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Osteopathie beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging voor Osteopathie 
(nvo). Via www.osteopathie.nl

Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek (swoo). Via 
ww.swoo.nl

Triggerpointtherapie: Stichting Neuromusculaire therapeuten Nederland 
(de nmtn), de beroepsgroep voor Neuromusculaire triggerpointthera-
peuten. Via www.nmtn.nl

Groep 2:
Holistische massage: Beroepsvereniging voor Holistisch Energetisch wer-

kende Therapeuten (bhet). Via www.bhet.nl
Massage: Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (lvng). Via 

www.lvng.nl en de beroepsverenigingen vermeld in hoofdstuk 5.
Rolfing: Rolfing® Nederland is de professionele beroepsvereniging voor 

gecertificeerde Rolfers. Deze is betrokken bij het Rolf Institute of Struc-
tural Integration (risi) en de European Rolfing Association. Via www.
rolfing.nl 

Trager-work: Vereniging Trager Approach Nederland. Via www.trager.nl

Groep 3:
De Bowen Vereniging is de beroepsvereniging voor Bowen-therapeuten. Via 

www.bowenvereniging.nl
Voor craniosacraal therapeuten: De Nederlandse Cranio Sacraal Vereni-

ging. Via www.cranio-sacraal.org
Feldenkrais: de Nederlandse Feldenkrais Vereniging (nfv) is de beroepsver-

eniging van Feldenkrais practitioners. Via www.feldenkrais.nl
Haptonomie/haptotherapie:
Vereniging van Haptotherapeuten (vvh). Via www.haptotherapeuten-vvh.

nl. De beroepsvereniging voor GZ-Haptotherapeuten.
Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (kngf) zijn veel fysio-

therapeuten aangesloten die opgeleid zijn in de haptonomie. Via www.
kngf.nl

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (nfg) Onafhankelijke belangenbe-
hartigingsorganisatie voor professionals die werkzaam zijn in het com-
plementaire psychosociale werkveld.

Vereniging Haptonomische ZwangerschapsBegeleiders (vhzb).
Rebalancing: De beroepsvereniging voor gediplomeerde rebalancers is het 

Platform Rebalancing Nederland. Via www.rebalancing-nederland.nl

Groep 4:
Massage (voornamelijk bindweefsel en klassieke massage): Belangenvereni-

ging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbran-
che (bms). Via www.bms-belangenvereniging.nl
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Neuraal: De Nederlandse Vereniging voor Neuraal en Regulatietherapie 
(nvnr) is met ingang van 1 januari 2012 opgegaan in de avig, de Art-
senvereniging Voor Integrale Geneeskunde. Via www.avig.nl

Reflexzone: Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (vnrt) is 
de beroepsvereniging van gekwalificeerde, zelfstandig werkende reflex-
zonetherapeuten. Via /www.vnrt.nl

De Nederlandse Vereniging voor Voetreflextherapeuten (nvvt).Via www.
nvvt.net

Groep 5:
Alexandertechniek beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging van Leraren 

in de Alexander Techniek (NeVlat). Via www.nevlat.nl
Antroposofische fysiotherapie: Nederlandse Vereniging van Antroposofi-

sche Fysiotherapeuten (nvaf). Via www.nvaf.info
Buteykomethode: Vereniging Buteyko® Therapeuten (vbt). Via www.bu-

teyko.nl
Danstherapie: Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (nvdat).
Eutonie: Vereniging voor Eutonie vzw (VvE). Via www.eutonie.info
Ismakogie: de Nederlandse Anne Seidel Ismakogie Vereniging is de be-

roepsvereniging voor Ismakogiedocenten en Ismakogietherapeuten. Via 
www.ismakogie.nl

Mensendieck beroepsvereniging: Vereniging van Oefentherapeuten Cesar 
en Mensendieck. De vvocm is in 2004 ontstaan uit een fusie van de 
Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlands Vereniging van Oe-
fentherapeuten Mensendieck. Via www.vvocm.nl
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Niet alle genees- en behandelwijzen die in Nederland worden toegepast, 
kunnen netjes in een vakje worden geperst. Wij hebben ze samenge-

bracht in dit hoofdstuk en onderscheiden daarbij drie groepen: eclectische 
of combinatiebehandelwijzen, belangrijke bio-elektrische behandelwijzen 
en overige (bio-elektrische) methoden. Een overzicht staat in onderstaand 
schema; daarna zullen de genoemde genees- en behandelwijzen in de vol-
gende paragrafen kort worden besproken. 

ECLECTISCHE
EN BIO

ELEKTRISCHE
behandelwijzen

GROEP  GENEESWIJZE OF THERAPIE

1 Eclectische of combinatiebehandelwijzen
 Analytisch-Synthetische Reponstherapie (ASR)
 BSM-De Jong-therapie
 Mazdaznan
 Malvatherapie
 Mesologie
 Neuro-Emotionele Integratie (NEI) en vitaliteitskunde
 Volksgeneeskunde

2 Belangrijke bio-elektrische behandelwijzen
 Bio-elektrische functiediagnostiek (BFD) 
 Bio-elektronica volgens Vincent (BEV) 
 Biofotonentherapie 
 Biofysische geneeskunde
 Bioresonantietherapie
 Elektroacupunctuur volgens Voll (EAV)
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1. ECLECTISCHE OF COMBINATIEBEHANDELWIJZEN

Eclectische behandelwijzen zijn combinaties van twee of meer al bestaande 
(alternatieve of complementaire) behandelwijzen onder een nieuwe naam. 
Eclecticisme duidt op het verzamelen van eerdere denkwijzen, stijlen of mo-
tieven om deze te verenigen tot iets nieuws. Dit is een veelvoorkomend ver-
schijnsel in de alternatieve en complementaire geneeswijzen, vooral op het 

 Ionisatietherapie
 Kinesiologie
 Mora-therapie
 Nosodentherapie
 Segment-elektrografie (SEG)
 Thermoregulatiediagnostiek (TRD)
 Vegatest

3 Overige (bio-elektrische) behandelwijzen
 Actie Potentiaal Simulatie (APS)   
 Apparaat voor Meridiaan Identificatie (AMI) 
 Bio-oscillatietherapie/Lakhovsky-therapie
 Centre Européen d’Informatique et d’Automation (c.e.i.a.)
 Continue galvanisatie
 Decoderdermografie (ddg)
 Diadynamische stroom
 Diathermie
 Elektro-huidtest (HET)
 Elektro-slaaptherapie 
 Elektrostimulatie
 Endogene endocrinotherapie
 Fiche Réticulo-Endothéliale Différentielle (fred)
 Galvanotherapie
 Hydro-elektrische baden
 Interferentietherapie
 Iontoforese
 Leucocytolyse
 Shock wave
 Sono-therapie
 Stress release 
 Ultrakortegolftherapie
 Ultrasone therapie
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niveau van de individuele behandelaar. Enerzijds lijkt dit logisch, omdat het 
in het belang van de zieke is dat de behandelaar de kans op een zo goed mo-
gelijk genezingsresultaat vergroot. Aan de andere kant dreigt het gevaar dat 
de behandelaar niet op alle betrokken gebieden even goed opgeleid is. Diver-
se van de hier te bespreken behandelwijzen hebben ook een spirituele poot.

ANALYTISCH-SYNTHETISCHE REPONS (ASR) 
Het probleem van de zieke wordt bij deze therapie eerst tot op detailniveau 
in kaart gebracht en vervolgens worden alle details samengevoegd tot een 
behandelplan. De ASR-therapeut maakt daarbij van meerdere methoden te-
gelijk gebruik. Apart is dat hij/zij het begrip ‘energie’ centraal plaatst; ziekten 
en klachten hebben volgens deze methode altijd een energetische achtergrond 
en de behandeling is erop gericht de energiebalans in de zieke te herstellen. In 
deze zin is sprake van een koppeling tussen oosterse en westerse denk- en be-
handelwijzen. We zien zo een mix ontstaan van aan de ene kant de moderne 
anatomie en fysiologie, met aan de andere kant reflexzonetherapie, massage, 
kleurentherapie, moxabehandeling (uit de acupunctuur), meridiaantherapie, 
chakratherapie en homeopathie. De intuïtie van de therapeut speelt een dui-
delijke rol wat betreft het inschakelen van deze uiteenlopende kennis- en 
behandelwijzen bij de oplossing van het probleem van de zieke.

Voor het tot stand komen van een diagnose controleert de ASR-thera-
peut op ongeveer 200 plaatsen op het lichaam een eventuele pijnreactie. 
Deze duidt op een energiestoring in het met die plaats verbonden orgaan of 
lichaamsdeel. De therapeut let daarbij met name op de verdeling van elek-
triciteit over de verschillende lichaamsdelen en organen. Vrijwel alle orga-
nen bevatten een energetische of elektrische component, zo wordt gesteld. 
Er is, voor zover bekend, geen onderzoek uitgevoerd naar ASR-therapie.

BSM-DE JONG-THERAPIE
Brain Stimulation Method (BSM) is een geheel van methoden ter stimule-
ring van de hersenen van (met name) kinderen met een aangeboren afwij-
king of een leer- of gedragsstoornis. Deze behandelmethode wordt vooral 
toegepast bij kinderen, maar soms ook bij volwassenen, met een of meer 
van de volgende problemen:
– achterstand in de motoriek, zoals geringe beweeglijkheid, struikelen, on-

handigheid, problemen met schrijven, moeite met aankleden;
– achterstand in de sociale en emotionele ontwikkeling, zoals niet aange-

raakt willen worden, de sfeer niet aanvoelen, huilerig, te druk zijn;
– achterstand in de cognitieve ontwikkeling, zoals problemen met lezen, 

rekenen, spellen, concentratie, geheugen;
– een diagnose van adhd, add, pdd-nos of dergelijke.
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De oorzaak van de genoemde stoornissen kan volgens deze therapie een 
gehele of gedeeltelijke beperking van de zenuwgeleiding zijn, maar kan ook 
biochemisch van aard zijn. De kern van de BSM-De Jong-therapie is het 
stimuleren van de bij de stoornis betrokken hersengebieden. Zij prikkelt of 
remt de zenuwcellen, waardoor het lichaam van het kind sterker wordt en 
het tot beter functioneren in staat is; de stoornis en de achtergronden daar-
van zijn voor ieder kind uniek.

Ook bij volwassenen zou deze therapie van belang zijn, want ook zij 
kunnen, volgens BSM-De Jong, lichamelijk ontregeld zijn, met als gevolg 
een verkeerde werking van het zenuwstelsel. Dit kan zich uiten als extreme 
vermoeidheid, burn-out, depressie, slaapproblemen, rugklachten, frozen 
shoulder, stress, of een geheugen- c.q. concentratiestoornis. Het gaat dan 
niet om deze stoornissen als zodanig maar om de oorzaken daarvan die 
vaak al in de vroege jeugd liggen. Het lichaam is lang in staat om tekor-
ten te compenseren, maar op een bepaald moment is de grens overschre-
den. Volgens de grondlegger van deze therapie, remedial teacher Janny de 
Jong-Koutstaal, zijn onze hersenen flexibel en kan door het stimuleren van 
buitenaf ons brein nieuwe verbindingen maken. Met de juiste technieken 
kan het brein worden geherprogrammeerd: met bewegingen/oefeningen 
wordt aan de zenuwuiteinden een impuls gegeven om deze verbindingen 
alsnog te maken. Een goede therapietrouw is hierbij noodzakelijk.

Er is, voor zover bekend, geen onderzoek uitgevoerd naar de specifieke 
BSM-De Jong-therapie in haar totaliteit. Onderzoek bevestigt wel dat oefe-
ningen gericht op beweging en coördinatie de signaaloverdracht van zowel 
motorische als sensorische zenuwcellen verbeteren. Mogelijk is er eveneens 
beïnvloeding van beweging op neurogenese en het ontstaan van nieuwe 
neurale netwerken.

MAZDAZNAN
De naam van deze behandelmethode verwijst naar ‘de goede gedachte die 
alles beheerst’. Deze geneeswijze gaat niet uit van ziekte, maar van gezond-
heid, met name wat de mens zelf kan doen om gezond te blijven. De grond-
slag voor deze beweging werd bijna tienduizend jaar v.Chr. gelegd door 
Ainyhita die op gouden plaatjes de vrucht van haar overdenkingen neer-
schreef. Veel latere grote geneeskundigen hebben daarop voortgebouwd. In 
principe is de mens volgens deze inzichten volmaakt, maar in zijn uitingen 
op aarde is hij nog op weg naar volmaaktheid. Aan de mens zijn drie as-
pecten te onderscheiden: een materieel, een spiritueel en een intellectueel 
aspect; deze corresponderen met bepaalde hersengebieden en persoonlijk-
heidskenmerken. Bij ieder mens is een van deze aspecten de basis van zijn 
hele wezen, zowel geestelijk als lichamelijk. Een natuurlijke harmonie tus-
sen deze drie richtingen is nodig om te komen tot een evenwichtig lichame-
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lijk en geestelijk bestaan; de geest heeft echter de opperste leiding en houdt 
lichaam en ziel bijeen.

Het wezen van deze levens- en geneeskunst is om de geest en de mate-
rie zo te laten werken dat de geest de leiding krijgt over de materie. Maar 
de geest is machteloos wanneer de elektrische stroom tekortschiet in het 
overbrengen van deze macht van de geest op de organen en andere cellen 
van het lichaam. Het geestelijk centrum van de mens, zijn hart, ligt gehuld 
in een bed van magnetisme. De levenskracht, de elektriciteit, wordt uit dit 
centrum van magnetisme geput. De elektriciteit is de levenskracht die zich 
uit het magnetisme ontwikkelt en die tot een zelfstandige grootheid wordt. 
Elektriciteit en magnetisme, overeenkomend met respectievelijk het mate-
riële en het geestelijke aspect van de mens, dienen in overeenstemming met 
elkaar te zijn.

Ziekte wordt bij mazdaznan gezien als het uit balans zijn van de tegen-
polen van elektriciteit en magnetisme; deze disbalans of onevenwichtigheid 
kan zich op vele manieren uiten. Alle ziekten beginnen met verzuring of 
verzouting van het bloed, waarbij ook het vegetatieve zenuwstelsel aange-
daan is. Ziekte is echter niet op zichzelf bestaand, het is een product van de 
geest. Daarom zijn bij de behandeling de positieve gedachte en het geloof in 
herstel heel belangrijk. 

Ter bestrijding van ziekten staan drie therapeutische mogelijkheden ten 
dienste, de leer van de adem, de harmonieleer en een goede werking van de 
endocriene klieren. Het handhaven van het evenwicht is afhankelijk van de 
ontwikkeling van de twaalf zintuigen. Vijf daarvan zijn ons goed bekend: 
gezicht, gehoor, reuk, smaak en tastzin. De andere zeven zintuigen zijn: 
intuïtie, aanvoelen, overdracht van ideeën, telepathie, geestelijk onderschei-
dingsvermogen, helderziendheid en verwezenlijking. Met ademoefeningen 
kunnen de verschillende centrumfuncties systematisch worden ontwikkeld, 
ze zijn dan ook zeer belangrijk. Volgens de harmonieleer kun je met de 
klanken van de klinkers en met muziektonen ziekte genezen. Ook een goe-
de werking van je endocriene klieren is van belang. Deze maken bepaalde 
‘etherische’ stoffen aan die via het zenuwstelsel naar de hersenen worden 
gevoerd. Deze klieren zijn te stimuleren door oefeningen, waarin beweging, 
stem en gedachten centraal staan; de geslachtsklieren nemen hierbij een bij-
zondere plaats in. Ook qua voeding beschikt mazdaznan over duidelijke 
richtlijnen. Beklemtoond wordt dat de zieke zichzelf moet genezen, de arts 
of therapeut kan slechts adviezen geven. 

MALVATHERAPIE 
De Malvatherapeut let vooral op de energetische achtergronden van de aan-
doening en wil lichaam, ziel en geest weer in balans brengen. De benadering 
zou geschikt zijn voor een veelheid van aandoeningen. Er wordt gebruik-
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gemaakt van chakratherapie, aurabehandeling, meridiaanbehandeling, 
energetische massages, lichaamsgerichte massage, dieptemassage, magneti-
serende behandelingen, haptonomische behandelingen, lichttherapie, kleu-
rentherapie, kosmische-schijfbehandelingen, Ankh-behandelingen, regres-
siemethodieken, reinigingsbehandelingen en zielkundige behandelingen. 

Momenteel is nog geen onderzoek naar de resultaten van de Malvathe-
rapiebehandeling gepubliceerd, maar onderzoek is gaande, gecoördineerd 
vanuit de Stichting Malva Onderzoek.

MESOLOGIE 
De term ‘meso’ duidt zowel op het midden (tussen regulier en alternatief) 
als op het mesoderm, waarin het zelfregulerende vermogen van de mens 
zou zijn ondergebracht. Deze geneesmethode probeert de opvattingen en 
praktijken van de reguliere geneeskunde en die van de complementaire ge-
neeswijzen samen te brengen, bijvoorbeeld ayurveda, Chinese geneeskunde, 
osteopathie, homeopathie, voedingstherapieën en orthomoleculaire genees-
kunde. De grondlegger van deze benadering is de fysiotherapeut Rob Muts 
die in 1990 de huidige vijfjarige deeltijdberoepsopleiding stichtte. In de 
mesologie gaat het om drie principes: 
– De mens is een functionele eenheid in voortdurende wisselwerking met 

zijn omgeving. De mens reageert op deze omgeving op alle niveaus: fy-
siek, emotioneel, mentaal, energetisch en existentieel.

– Er is altijd een samenhang tussen functie en disfunctie (overgangsfase 
tussen gezond en ziek). Door de samenhang daartussen vast te stellen is 
de diepere oorzaak te herleiden.

– De mens past zich voortdurend en autonoom aan zijn omgeving aan. 
Natuurlijke zelfgenezende krachten herstellen het dynamische even-
wicht en stimuleren of herstellen de gezondheid (intern regulatiesys-
teem, zie hoofdstuk 3). 
De integratie vormt het zwaartepunt van de mesologie. Zij gaat uit van 

de vijf basisfuncties anatomie (lichamelijk onderzoek), fysiologie (meting), 
gedrag (psyche), de denkwereld en de energie. Alle gedetailleerde sympto-
men moeten naar de vijf basisfuncties teruggebracht worden, waardoor er 
een totaalbeeld ontstaat. De ‘verstoring’ (disfunctie) heeft altijd een functie. 
[Bijvoorbeeld behoud van energie (economie), comfort (pijnvrij) en even-
wicht (constitutie).] Voor het stellen van een diagnose maakt de mesoloog 
gebruik van verschillende complementaire geneeswijzen, waaronder Chi-
nese geneeskunde en ayurveda (zie hoofdstukken 7 en 8). Een belangrijk 
hulpmiddel daarbij is de Elektro-Fysiologische Diagnostiek (EFD), een 
gewijzigde en vernieuwde versie van de elektroacupunctuur volgens Voll 
(EAV). Hierbij worden acupunctuurpunten gemeten op een weerstands-
waarde. De meetwaarden zijn gerelateerd aan de organen en hun functie. 
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Bij functiestoornissen in een orgaan zal de weerstand van het bijbehorende 
punt afwijken van de normaalwaarde. Van belang hierbij zijn volgens meso-
logen de uitgebreide differentiaaldiagnostiek en testmogelijkheden. Zo zou 
onder andere de effectiviteit van medicatie getest kunnen worden. Hierdoor 
kan de mesoloog beter een diagnose stellen bij de individuele patiënt, met 
name door de bevindingen cijfermatig en objectief in kaart te brengen. Ook 
worden pols- en tongdiagnostiek gebruikt, alsmede fysische diagnostiek zo-
als die in de reguliere geneeskunde wordt toegepast. De mesologie richt 
zich primair op functionele stoornissen, oftewel stoornissen waar nog geen 
lichamelijke afwijkingen in de organen aantoonbaar zijn. De toegepaste di-
agnostische methoden vullen elkaar aan en versterken elkaar; het gaat wel 
steeds om een individuele diagnose van de individuele zieke.

Voor de therapie kan in principe elke vorm van geneeskunde worden 
toegepast die dienstbaar is aan de genezing en die niet schadelijk is voor 
het lichaam, zeker als deze het zelfregulerende vermogen zou prikkelen. 
Enerzijds worden hierbij middelen gebruikt zoals ook de huisarts die kent, 
bijvoorbeeld bloeddrukmeter, stethoscoop en keelspiegel. Ook kunnen me-
dicijnen worden voorgeschreven voor zover deze van natuurlijke aard zijn. 
Daarnaast kunnen homeopathische middelen worden geadviseerd of krui-
denmiddelen van bijvoorbeeld Chinese of ayurvedische oorsprong, evenals 
vitaminen en mineralen. Het geheel wordt onderbouwd met individueel af-
gestemde voedingsadviezen. Verder besteedt de therapeut aandacht aan de 
levensomstandigheden en probeert hij of zij de bijwerkingen van eventuele 
reguliere medicijnen te verminderen. 

Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar de totale mesolo-
gische benadering; wel naar losse facetten van therapieonderdelen zoals 
TCM, homeopathie, voedingstherapie en kruiden (zie de desbetreffende 
hoofdstukken).

NEURO-EMOTIONELE INTEGRATIE (NEI) EN VITALITEITSKUNDE
Het gedachtegoed van de vitaliteitskunde ligt ten grondslag aan de NEI- en 
de Integra-therapie. NEI staat voor Neuro-Emotionele Integratie, en Integra 
voor Integratie Natuurlijke Therapieën en Energetische Geo-Reflex-Ana-
lyse. Bij deze complementair/alternatieve behandelmethoden van dokter 
Roy Martina staat de vitaliteitskunde centraal, dat wil zeggen het streven 
om niet alleen ziekte te genezen, maar vooral ook een streven om gezond-
heid om te zetten in 100% vitaliteit, dus kracht, spirit en een hoge mate 
van welbevinden. NEI duidt op een methodische aanpak van het herstel 
en versterken van vitaliteit. Daarbij zijn kennis en inzichten gecombineerd 
vanuit de bio-kinesiologie, neurowetenschappen, toegepaste psychologie, 
acupunctuur, homeopathie en bachremedies. De basisgedachte van de vita-
liteitskunde is dat cellen enerzijds van goede en voldoende voeding en in-
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formatie moeten worden voorzien, en anderzijds in staat moeten zijn afval-
stoffen goed te verwijderen. Een vervuilde omgeving (lucht) en ‘vervuilde’ 
gedachten kunnen daarop een negatieve invloed hebben. 
In het algemeen werkt NEI uit op een of meer van de volgende vijf niveaus: 
– het niveau van bewustzijn, zoals emotionele stress en het mentaal vast-

gelopen-zijn;
– het cellulaire niveau, beïnvloed door levensstijl, voedingswijze en aan-

leg;
– het energetisch niveau, een verandering in de energiehuishouding;
– het constitutionele niveau, dat op langere termijn kan worden aangetast, 

in het bijzonder de zwakkere organen. Lever, longen en nieren kunnen 
bijvoorbeeld schade oplopen door een belasting van je lichaam met gif 
en afvalstoffen;

– het biochemische niveau: vervuiling die via de voeding en leefwijze ont-
staat. 
Volgens NEI blokkeert het gehele organisme zodra er een opdracht bin-

nenkomt die herinneringen oproept aan een mogelijk eerdere (nare) ervaring 
of gevaar. De in het onderbewuste opgeslagen emoties dwarsbomen dan ons 
geluk en onze gezondheid. De zieke heeft hierbij een bewust aandeel in het 
eigen herstel. De diagnose wordt gesteld met behulp van spiertesten. Ener-
zijds gebeurt dit door het stellen van specifieke vragen, maar ook worden 
resonanties gemeten die kunnen wijzen op bepaalde afwijkingen aan orga-
nen of het functioneren daarvan. Zo worden organen uitgetest en wordt 
de invloed vastgesteld van giftige stoffen in de voeding, of van stress. De 
NEI-therapeut gaat hiermee door tot hij een volledig beeld heeft van het ge-
heel van gestoorde functies. De aandoening of het probleem kan in principe 
genezen door herstel van de balans of integratie tussen linker- en rechterher-
senhelft. Ook de uit de acupunctuur bekende meridianen (energiebanen die 
over het lichaam lopen) kunnen hier een rol spelen, omdat een meridiaan die 
verbonden is met een onverwerkte emotie verzwakt is. Recent werd ook een 
NEI-therapie ontwikkeld die speciaal geschikt is voor kinderen, met name 
bij concentratieproblemen, huidproblemen, astma en adhd. 

Bij de Integra-therapie wordt er, net als bij NEI, gebruikgemaakt van de 
spiertest tussen duim en wijsvinger. Het verschil met NEI is dat zij gebruik-
maakt van testbuisjes in plaats van het formuleren van stellingen en het 
stellen van vragen aan het onderbewuste. 

Er heeft, voor zover bekend, nog geen onderzoek naar de NEI- of Inte-
gra-therapie plaatsgevonden.

VOLKSGENEESKUNDE
Dit is niet een specifiek therapeutische richting – zij het veel beoefend door 
‘het volk’ – maar veel complementaire (en reguliere) geneeswijzen hebben 
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hierin in feite hun wortels. De volksgeneeskunde verwijst naar de alleroud-
ste en fundamenteelste zorg van de mens voor de eigen gezondheid, overal 
ter wereld, in alle tijden. Uiteraard zijn sommige van de ideeën en prak-
tijken meer waar en bewezen dan andere. In dit licht gezien is het logisch 
dat zich gaandeweg een proces van professionalisering heeft voltrokken: er 
zijn personen gekomen, dokters, therapeuten of praktizijns genaamd, die de 
zorg voor de gezondheid op basis van specifieke opleidingen of ervaringen 
als beroep zijn gaan uitoefenen. Als overkoepeling daarvan hebben zich or-
ganisatievormen ontwikkeld die we met een breed begrip aanduiden als ‘ge-
zondheidszorg’. De volksgeneeskunde leeft echter nog voort in de moderne 
samenleving en vormt de basis voor onze gezondheid van iedere dag. Want 
wie kent niet de ‘pleister op de wonde’, de wonderbaarlijke werking van 
‘moederspuug’ of de opwekkende werking van een glas hete bouillon of een 
rondje joggen in de buitenlucht? Een tussenvorm is de ‘informele deskundi-
ge’, een wijze man of vrouw die informeel wordt ingeschakeld voor goede 
raad inzake gezondheids- en welzijnsproblemen. Zonder dit informele cir-
cuit aan de basis zou ons zorgsysteem al lang uit zijn voegen zijn gebarsten.

Van belang is dat vanaf de zestiende eeuw nieuwe opvattingen over ziek-
te zijn ontstaan. De mens voelde zich er niet langer totaal aan overgeleverd 
als een soort noodlot, ziekte werd steeds meer gezien als iets dat de mens op 
grond van onderzoek kan begrijpen. Ook ontstond het besef dat de mens 
zelf tot op zekere hoogte het verloop van ziekten kan beïnvloeden. 

In 1865 werd echter als belangrijk ijkpunt voor Nederland de Wet op de 
Uitoefening van de Geneeskunst ingevoerd, ook wel de wet van Thorbecke 
genoemd. Deze bepaalde dat alleen personen die aan een medische faculteit 
zijn afgestudeerd de natuurwetenschappelijke geneeskunde ‘in haar volle 
omvang’ mogen uitoefenen. Hiermee werd in feite de beroepsmatige toe-
passing van volksgeneeskundige inzichten en praktijken naar de illegaliteit 
gedrongen. Een en ander heeft niet kunnen verhinderen dat we ook nu nog 
volksgeneeskundige inzichten en praktijken in alle geledingen van de sa-
menleving aantreffen. 

In de meer ‘volkse’ toepassingen heeft de ‘humoraalpathologie’ steeds 
een duidelijke rol gespeeld. Deze leer gaat uit van vier sappen in het li-
chaam: gele gal, zwarte gal, bloed en slijm. Ieder daarvan is een samen-
stelling van twee van de vier oerkrachten: heet, koud, droog en nat. Men 
spreekt van gezondheid wanneer de sappen op de juiste wijze en in de juiste 
verhouding zijn gemengd. Ziekte is in deze opvatting een toestand waarbij 
de sappen niet met elkaar in evenwicht zijn. Ook gaat men uit van een ster-
ke helende kracht die in iedere mens aanwezig is, de zogenoemde physis of 
levenskracht. 

Hoewel deze sappenleer achterhaald is, is de essentie ervan in veel com-
plementaire geneeswijzen bewaard gebleven, namelijk de gedachte dat er 
bij gezondheid sprake moet zijn van een intern evenwicht van krachten en 
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processen, en dat ziekte zich kenmerkt door een meer of minder ernstige 
verstoring van bedoeld evenwicht. Dit veronderstelt een totaalvisie op het 
functioneren van de mens, en kennis van de factoren die noodzakelijk zijn 
voor het instandhouden van gezondheid en dus voor de evenwichtshand-
having. De ontwikkeling van het concept van het basisbioregulatiesysteem 
door Roel van Wijk c.s. (zie hoofdstuk 3) legt voor dit moderne denken de 
noodzakelijke wetenschappelijke basis.

Daarnaast is natuurlijk ook het bewustzijn onder de bevolking ten aan-
zien van belangrijke ziekteveroorzakers als virussen en bacteriën, vitamine-
gebrek, stress en dergelijke toegenomen. Maar onder een ladder doorlopen 
vinden we nog steeds gevaarlijk, en kouvatten is ook een populaire ‘oor-
zaak’ van allerlei nare klachten. In eerder bedoelde volksgeneeskunde was 
de diagnostiek zwak ontwikkeld. Iemand maakte bijvoorbeeld gebruik van 
getallen (vooral drie en zeven leken gevaarlijk), maten (bijvoorbeeld het ge-
wicht van de betreffende persoon), bekijken van of ruiken aan urine, of het 
sterrenbeeld van de zieke. Tegenwoordig denkt de gemiddelde mens meer 
in termen van gevaarlijke symptomen als bloed bij de ontlasting, steken in 
de hartstreek, of een extreem moe gevoel dat maar niet wil overgaan. Het 
stellen van een medische diagnose is daarbij een professionele handeling 
en behoort tot het terrein van personen die ervoor geleerd hebben, zoals 
artsen. 

Door het eeuwenlang niet beschikbaar of toegankelijk zijn van deug-
delijke kennis van ziekte en genezingsprocessen, kwamen tal van middelen 
in omloop waaraan al dan niet terecht een genezende werking werd toege-
schreven. Vandaag de dag vinden wij deze middelen soms lachwekkend, 
maar we moeten beseffen dat men in het verleden niet beter wist en door-
gaans ook niet beter kon. Door ervaring (soms over meerdere generaties) 
werd steeds duidelijker of een middel bij een bepaalde kwaal bruikbaar 
was of niet. In dit verband kunnen, bij wijze van voorbeeld, de volgende 
traditionele middelen of aanbevelingen voor genezing worden genoemd: 
amuletten, edelstenen, groentesappen, honing, stuifmeel en oorkaarsen. 
Stuifmeelkorrels zijn ook nu nog te verkrijgen bij de drogist. Gezonde voe-
ding, waaronder honing en groentesappen, is tegenwoordig te koop bij de 
bio-winkel. Edelstenen worden met name gebruikt in de medische astrolo-
gie (zie hoofdstuk 14) en het dragen van amuletten (alsook het aanbrengen 
van tatoeages?) is een wereldwijd (tamelijk) onschuldig gebruik en dient 
– als het al ergens toe dient – wellicht mede om ‘demonen’ af te schrikken.

Hierbij kan worden bedacht dat de conventionele geneeskunde voor de 
bevolking van grote delen van de wereld nog slecht bereikbaar is. Ook bin-
nen de Nederlandse samenleving wordt uiteenlopend gebruikgemaakt van 
deze moderne geneeskunde. Hierbij lijken financiële overwegingen en de 
kop opstekende twijfels bij haar soms te technische benaderingen een rol 
te spelen.
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We kunnen de volksgeneeskunde niet met wetenschappelijke maatstaven 
beoordelen, tenzij vanuit medisch-antropologisch perspectief. Het gaat im-
mers om kennis van het volk die door ervaring wordt verworven, bijgesteld 
en/of weer verworpen. Dit zijn jarenlange processen, waarin ook culture-
le en religieuze aspecten kunnen meespelen. Er is wel onderzoek gedaan 
naar bepaalde onderdelen van de volksgeneeskunde, zoals het gebruik van 
plantaardige middelen, het nut van vastenkuren en de rol van vitaminen en 
voedingssupplementen, zij het dan wel in een modern jasje.

Een Amerikaanse studie
De medisch-antropologische studie werd verricht door een Amerikaans on-
derzoeksteam (Kirkland, Matthews, Sullivan en Baldwin 1992) met me-
dewerking van een zestal andere onderzoekers. Gezamenlijk deden zij een 
onderzoek in de oostelijke regio’s van de staten North Carolina en Virginia 
naar de aard, omvang en betekenis van de daar in gebruik zijnde volksge-
neeskunde. Dit is een van oudsher tamelijk arme regio met een gemengde 
bevolking van blanken, indianen en afstammelingen van slaven. De officiële 
gezondheidszorg is (of was toen) van een tamelijk laag niveau. Dit vormde 
een goede voedingsbodem voor het voortbestaan van allerlei volksgenees-
kundige tradities en een matige symbiose (samenleving/afstemming) met de 
moderne geneeskunde.

De onderzoekers merken in de eerste plaats op dat de traditionele sys-
temen diep geworteld zijn in de cultuur en religies van de plaatselijke be-
volking. Zij waren echter verbaasd over het rationele karakter van veel 
traditionele opvattingen en praktijken, omdat deze in bepaalde gevallen 
goede oplossingen betekenden voor gezondheidsproblemen. Ook stelden zij 
vast dat deze gebruiken niet ingingen tegen de moderne geneeskunde, maar 
daarop in feite een (betaalbare) aanvulling waren. Een groot deel ervan 
bestond uit zelfbehandeling.

De onderzoekers stellen dan ook dat de overheid en de universiteiten 
meer belangstelling moeten tonen voor deze ‘primitieve’ gezondheidszorg, 
zeker als we horen dat slechts 1 op de 10 gezondheidsklachten hier ter ken-
nis wordt gebracht van de officiële gezondheidszorg. Deze officiële gezond-
heidszorg wordt door een groot deel van de bevolking beleefd als ‘tot het 
overheidsapparaat behorend’ en daar heeft men geen hoge verwachtingen 
van. De officiële zorg wordt pas ingeschakeld bij langer aanhoudende of 
ernstiger ziekteverschijnselen en klachten. Maar de onderzoekers zien ook 
dat dit veld aan voortdurende verandering onderhevig is en dat de verschil-
lende culturen elkaar hier wederzijds beïnvloeden.

Verder is het van belang te bedenken dat iedere individuele persoon of 
groep ‘de cultuur’ op een eigen manier uitlegt. De onderzoekers vonden ech-
ter maar één vraag van belang: werkt het of werkt het niet? En daarnaar 
moet eigenlijk meer wetenschappelijk onderzoek worden gedaan, vinden zij.
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Verder waarschuwen de onderzoekers ertegen om hier wat al te gemakke-
lijk met de term ‘kwakzalverij’ te strooien, want deze term wordt vaker als 
scheldwoord gebruikt dan dat ze iets toevoegt aan ons begrip. Dit begrip 
hoeft anderzijds niet te betekenen dat we het ermee eens zijn; het gaat om 
onze bereidheid om ons in andere culturen of geloofssystemen te verdiepen. 
Waar het wezenlijk om gaat, stellen de onderzoekers, is een beter begrip van 
de praktische wijze waarop we onze gezondheid het beste in stand kunnen 
houden en kunnen verbeteren.

Een andere belangrijke bevinding van hen was dat gezondheidsproble-
men eigenlijk nooit op zichzelf staan, maar vaak nauw verbonden zijn met 
andere levensproblemen als armoede, een uitzichtloos bestaan, het wegtrek-
ken van jongeren en hoger opgeleiden uit de regio, en andere ingrijpende 
maatschappelijke veranderingen. Dat vraagt om andere vormen van aan-
dacht, bewustwording en beleid. Interessant is hierbij dat de onderzoekers 
opnieuw het grote belang konden vaststellen van een sterke vertrouwensre-
latie tussen de patiënt en de hulpverlener. Daarin kunnen woorden werken 
als scheermessen. Door de term ‘kanker’ kan bijvoorbeeld het hele leven 
op zijn kop worden gezet. De onderzoekers zagen ook dat bij de gewo-
ne bevolking suggestie een grote rol kan spelen. Hun standpunt is daarbij 
pragmatisch: als suggestie helpt om een gezondheidsprobleem op te lossen 
(bijvoorbeeld het verdwijnen van wratten), wat is daar dan verkeerd aan?

Al met al zagen de onderzoekers dus dat de betreffende bevolking in 
feite heel pragmatisch omgaat met ziekte en zorg, en wel in die zin dat 
iedere individuele persoon of groep zelf bepaalt voor welke behoeften men 
gebruikmaakt van het officiële zorgaanbod, en wanneer de voorkeur wordt 
gegeven aan meer traditionele vormen van genezen. 

2. BELANGRIJKE BIO-ELEKTRISCHE BEHANDELWIJZEN

Bio-elektrische therapieën en diagnostiekvormen zijn alle vormen van the-
rapie en diagnostiek waarbij men gebruikmaakt van elektriciteit en elektro-
nica om biologische activiteit te meten of te beïnvloeden. De grondgedach-
ten bij deze therapieën sluiten nauw aan bij de holistische opvattingen van 
de natuurgeneeskunde (zie hoofdstuk 5). Er is een snelle wetenschappelijke 
vooruitgang op dit gebied. Met name het basisbioregulatiesysteem lijkt een 
solide grondslag te vormen voor een aantal bio-elektrische therapieën en 
biedt uitzicht op een nieuw paradigma, waarbinnen zowel de holistische 
opvattingen uit de natuurgeneeskunde als de opvattingen uit de reguliere 
geneeskunde zijn onder te brengen (zie hoofdstuk 3).
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De gemeenschappelijke theoretische en filosofische achtergrond van de 
bio-elektrische therapieën wordt verwoord in twee belangrijke concepten: 
de systeemtheorie en het basisbioregulatiesysteem.

In de systeemtheorie wordt de mens beschouwd als een biologisch en 
psychosociaal systeem. Het organisme is in deze theorie een op zichzelf 
staande eenheid die uit verschillende niveaus is opgebouwd. Per niveau 
kunnen verscheidene subsystemen worden onderscheiden (bijvoorbeeld 
celniveau, orgaanniveau). De subsystemen en niveaus vormen daarbij een 
samenhangend geheel en staan in wederkerige relatie. Iedere verandering 
die zich in een bepaald systeem voltrekt, leidt hierdoor tot een verandering 
in de ordening van het geheel. Het betreft hier dus een zelforganiserend 
systeem met eigenschappen die het resultaat zijn van dynamische interac-
ties, zowel binnen het systeem als tussen het systeem en de buitenwereld. In 
deze zienswijze ligt de nadruk op interacties en processen van voortdurende 
katabole afbraak en anabole opbouw. De processen zijn gericht op con-
tinue handhaving (homeostase) en vernieuwing. In het algemeen worden 
deze processen gestuurd door zogenaamde regelmechanismen die worden 
gekenmerkt door een referentie (norm) waaraan het proces wordt getoetst, 
en een terugkoppelmechanisme, waarmee het proces (aan de hand van de 
referentie) wordt gestuurd. Elk individu is daarbij zijn eigen referentie.

De hier beschreven systeemtheorie vormt de basis voor het tweede the-
oretische model, het basisbioregulatiesysteem. Dit concept zou kunnen 
worden gezien als het communicatienetwerk binnen de systeemtheoretische 
benadering van de mens (zie hoofdstuk 3).

In dit hoofdstuk wordt een diversiteit aan diagnostische instrumenten en 
therapieën beschreven. De meeste therapieën worden vrijwel alleen toege-
past buiten de reguliere geneeskunde. Niet alle benaderingen zijn even zin-
vol of even goed wetenschappelijk onderbouwd. Daarom volgt nu eerst een 
(alfabetisch) overzicht van de meer in het oog springende benaderingen, 
gevolgd door een verzamelrubriek van overige elektrische behandelvormen, 
en alleen voor zover ons bekend.

BICOM-THERAPIE
Zie: Bioresonantie.

BIO-ELEKTRISCHE FUNCTIEDIAGNOSTIEK (BFD)
Deze vorm van diagnostiek is het werk van een groep wetenschappers die 
de elektroacupunctuur volgens Voll op een aantal punten wijzigde, inter-
preteerde en aanvulde. Men gebruikt in plaats van messing, zilveren elek-
troden. Hierdoor verandert de normwaarde van een meetpunt van 50 naar 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   467 22-11-16   10:11



468

GENEESWIJZEN IN NEDERLAND

13

40 microampère. Het aantal meetpunten werd teruggebracht en er vinden 
twee metingen plaats, waardoor een betere indruk van de dynamiek van 
het menselijk systeem verkregen wordt dan bij de wat statischer benadering 
van Voll. 

BIO-ELEKTRONICA VOLGENS VINCENT (BEV)
De Franse hoogleraar Louis Claude Vincent is de grondlegger van deze di-
agnostische methode, bio-elektronica genoemd, of ook wel levenselektrici-
teit. Van verschillende levensvochten (bloed, urine en speeksel) wordt vast-
gesteld: de zuurgraad (pH), de redoxpotentiaal (rH2) en de weerstand (een 
maat voor de hoeveelheid elektrolyten in het aderlijk bloed en daarmee ook 
voor de osmotische druk, uitgedrukt in r-waarde). In totaal levert dit negen 
parameters op die tezamen een goede afspiegeling zijn van de samenstelling 
van de stoffen van het losse bindweefsel. Een combinatie van de gemeten 
waarden lijkt voldoende om een juiste diagnose van de ziekte van de patiënt 
te kunnen stellen. Tezamen vormen zij ook een goede afspiegeling van het 
zogenoemde basisbioregulatiesysteem (zie hoofdstuk 3).

BIOFOTONENTHERAPIE 
Deze therapie baseert zich op het feit dat alle cellen in ons lichaam met el-
kaar communiceren met behulp van zeer zwakke maar tevens zeer specifie-
ke lichtsprongen of elektromagnetische straling. Het eerste onderzoek hier-
naar werd verricht door de Duitse onderzoeker Fritz-Albert Popp en werd 
door de Nederlandse moleculair celbioloog Roel van Wijk verder ontwik-
keld onder de naam biofotonenonderzoek. Zijn boek daarover draagt de 
veelzeggende naam Light in Shaping life, oftewel ‘de rol van licht bij het in 
stand houden van het leven’. Deze fundamenteel nieuwe inzichten over de 
manier waarop je lichaam zichzelf in stand houdt en stoornissen repareert, 
ontwikkelen zich snel. Voor biofotonentherapie lijken alle ziekten en aan-
doeningen in aanmerking te komen die te maken hebben met (de verstoring 
van) fundamentele stuur- en regulatieprocessen in het menselijk lichaam. 

Het basisbioregulatiesysteem (bbrs) wordt uitvoeriger besproken in 
hoofdstuk 3, en ook paragraaf 4 ‘Onderzoek en resultaten’ sluit hierop  
aan.

BIOFYSISCHE GENEESKUNDE 
In dit kader  is het van belang tevens de zogenaamde biofysische genees-
kunde te bespreken. Biofysische geneeskunde houdt zich bezig met infor-
matieoverdracht door beïnvloeding van de vele hormonale, enzymatische, 
extra- en intercellulaire processen die zich in het menselijk lichaam afspe-
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len. Een belangrijk uitgangspunt binnen de biofysische geneeskunde is, dat 
biofysische processen gedomineerd worden door onze beleving, ons zijn, 
onze gedachten, onze emoties. Biofysische geneeskunde kan gezien wor-
den als de geneeskunde die zich specifiek richt op de wisselwerking in en 
rondom het organisme. Alles wat in het lichaam plaatsvindt, wordt door 
de biofysische geneeskunde processen genoemd. Biofysische processen (bio-
logische reacties) zijn warmteregulatie, circulatie, hartkracht, ademhaling, 
stofwisseling, afweerkracht, bloedstolling, uitscheiding van afvalstoffen en 
de controlemechanismen vanuit de hersenen. Een organisme beschikt over 
een bio-energetisch regulatiesysteem en stuurt de fysiologische processen 
door elektromagnetische signalen. Dit regulatiesysteem speelt zowel bij ge-
zondheid als bij ziekte een cruciale rol. In de zenuwen van levende wezens 
bestaan zeer lage spanningen. Een elektrische spanning tussen twee punten 
veroorzaakt een elektrisch veld, en daarmee een kracht op een elektrische 
lading. Elektrische ladingen kunnen op twee manieren krachten op elkaar 
uitoefenen: elektrisch en magnetisch. De biofysische geneeskunde past diag-
nostiek en therapieën toe, die in alle opzichten gebaseerd zijn op biologisch 
elektromagnetisme, zoals de bioresonantietherapie en elektroacupunctuur. 
Ook geneeswijzen als homeopathie en acupunctuur, waar veel biofysische 
praktijken mee werken, zijn dus te beschouwen als elektromagnetische ge-
neeskunde. Biofysische geneeskunde is dus een behandelmethode waarbij 
men ervan uitgaat dat de fysiologische processen in het organisme gestuurd 
en gereguleerd worden door elektromagnetische signalen en niet zozeer 
door chemische (moleculaire) processen. Artsen voor biofysische genees-
kunde en bio-informatietherapie zijn verenigd in de Artsen voor Biofysische 
geneeskunde en Bio-informatietherapie (ABB, via www.abb-artsen.nl). Er 
bestaat een nauwe verwantschap tussen de biofysische geneeskunde en de 
natuurgeneeskunde.

BIORESONANTIETHERAPIE 
Deze therapie, ook wel Bicom-therapie genoemd, werd in 1987 voor het 
eerst toegepast door het Institute for Regulative Medicine. Het Bicom-appa-
raat maakt gebruik van laag-energetische bio-informatie van de zieke. Deze 
benadering bouwt voort op de Mora-therapie (zie hierna). 

ELEKTROACUPUNCTUUR VOLGENS VOLL (EAV)
Op deze diagnostische methode werd al kort ingegaan in hoofdstuk 7. Er 
wordt gewerkt met een weerstandsmeter, het elektroacupunctuurapparaat 
dat door Voll werd ontwikkeld. Uitgangspunt is dat alle acupunctuurpun-
ten bij alle personen eenzelfde meetwaarde opleveren. Deze vaste uitslag 
is 50 microampère (met gelijkstroom gemeten); tenminste als de organen 
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en orgaanfuncties waarmee de acupunctuurpunten corresponderen, gezond 
zijn. Bij ziekte blijkt de elektrische weerstand te veranderen. Het overschrij-
den van de waarde 50 wijst op een energiestuwing oftewel een ontsteking, 
een ‘itis’. Een tekort aan weerstand ten opzichte van de toegevoerde stroom, 
dus lager dan 50 microampère, betekent dat het betreffende orgaan aan 
degeneratie onderhevig is of daartoe de neiging toont, een ‘ose’. Een derde 
diagnostische aanwijzing vormt de zogenoemde Zeigerabfall, waarbij de 
wijzer na het bereiken van zijn hoogste waarde langzaam of snel terugvalt 
naar een lagere stand. De snelheid van deze terugval zegt iets over de even-
tuele functiestoornis van een orgaan. Zo kan het functieniveau van alle 
organen en onderdelen van organen worden doorgemeten. 

De meting vindt plaats doordat de zieke twee elektroden in de hand 
houdt, waarna de weerstand van het lichaam wordt bepaald. Bij gezonde 
mensen schommelt deze tussen 80 en 85 mA. Deze meting geeft een indruk 
van de energiehuishouding van de zieke. Is deze te laag of te hoog dan moet 
de energiehuishouding eerst worden genormaliseerd tot 80 à 85 mA, waar-
na pas de echte meting kan plaatsvinden. Wanneer de onderzoeker contact 
maakt met het huidpunt, is het lichaam geschakeld in een stroomcircuit. 
Op grond van de gevonden waarden kan de diagnose worden gesteld. In 
de praktijk zijn ongeveer 150 acupunctuurpunten voldoende om een be-
trouwbare indruk van het totale functioneren van de patiënt te krijgen. Het 
onderzoek kan zich beperken tot het meten van de elektrische weerstand 
van acupunctuurpunten op handen en voeten (eindpunten van verschillende 
meridianen).

IONISATIETHERAPIE 
In de lucht worden voortdurend moleculen geïoniseerd in negatief of posi-
tief geladen elektrische deeltjes. Dit gebeurt door natuurlijke bronnen, zoals 
de zon, de bliksem, watervallen en achtergrondstraling.  In zuivere lucht op 
het platteland blijken de negatieve ionen te overheersen. Deze zijn in het 
algemeen nuttig voor de gezondheid. Sommige ziekteverschijnselen zouden 
voortvloeien uit een toename van het aantal positieve ionen in de lucht; de 
verhouding tussen positieve en negatieve ionen is dan verstoord. Onderzoek 
heeft aangetoond dat negatieve ionen de hartslag en bloeddruk verlagen, 
vermoeidheid doen afnemen, het concentratievermogen verbeteren, de hoe-
veelheid ingeademde lucht vergroten, de endocriene klieren weer doen wer-
ken en de alfa-activiteit van de hersenen doen toenemen. De werking zou 
vooral van invloed zijn op het autonome zenuwstelsel. Er zijn apparaten 
in de handel die negatieve ionen afleveren (220 V, 0.5 W, emissievermogen 
driemaal 109 ionen per seconde). De ionen worden gevormd door een reeks 
elektroden in de opening van een ionisator te plaatsen. Het corona-effect 
van deze elektroden ioniseert de lucht. De positieve ionen worden door de 
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elektrodepunten geneutraliseerd, terwijl de negatieve ionen de opening met 
grote snelheid verlaten. Men plaatst de ionisator op ongeveer 150 cm van 
de plaats waar men werkt of zit. Deze ionentherapie is echter ook lokaal 
aan te wenden, bijvoorbeeld in geval van eczeem, voorhoofdsholteontste-
king, wratten of brandwonden. 

KINESIOLOGIE 
De naam van deze behandelmethode is afgeleid van de Griekse woorden ki-
nesis (beweging) en logos (wetenschap). Het gaat hierbij om de leer van het 
bewegen. In de praktijk is kinesiologie een verzamelnaam voor alle benade-
ringswijzen die zich met spiertesten bezighouden. Het is een samenvoeging 
van westerse behandelmethoden als chiropraxie, fysiotherapie, orthomo-
leculaire voedingstherapie en counseling, met oosterse geneeskunde, zoals 
de meridiaanleer en acupunctuur. Specifieke toepassingen zijn de toegepas-
te kinesiologie, de Touch for Health (gezondmakende aanraking), stress  
release en edukinesiologie.

De toegepaste kinesiologie richt zich op de samenwerking tussen de spie-
ren en de energievoorziening van het lichaam. Ons lichaam kan functione-
ren omdat het wordt gevoed met energie: elektromagnetische signalen. Net 
zoals energie door de elektriciteitsleiding stroomt, stroomt in ons lichaam 
de energie door de meridianen c.q. extracellulaire ruimte. Ons lichaam slaat 
elke indruk, elke gebeurtenis, alles wat we meemaken in ons leven op in ons 
lichaam. Door met de spieren te werken en de blokkade in zo’n spier op te 
heffen, komt de energie weer vrij en stroomt zij beter door het lichaam. Het 
ontvangende orgaan wordt hierdoor beter gevoed, gaat beter functioneren, 
met als gevolg dat we weer beter in ons vel zitten. 

De gehele dag door zijn onze spieren bewust en onbewust voor ons aan 
het werk. Door middel van spiertesten kan worden nagegaan of bepaalde 
spieren zijn aangesloten op ons eigen grote energienetwerk. Alles wat de 
mens doet of ondergaat heeft invloed op zijn of haar lichaam, op spie-
ren, organen, energiesysteem, doorbloedingssysteem en lymfesysteem. Bij 
gezondheid verlopen energiestromen ongestoord. Stress, emotionele en li-
chamelijke belasting kunnen hier roet in het eten gooien. De kinesioloog 
gaat ervan uit dat ons lichaam beschikt over regelmechanismen om ener-
gieverstoringen te redresseren, maar soms is de stress zo groot dat het eigen 
regelmechanisme het niet meer trekt. 

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de kinesiologie is de ge-
zondheidsdriehoek bestaande uit chemie (voeding, ademhalingslucht, aller-
gieën), structuur (skelet, spieren) en psyche (emoties en hun effect op de 
mens). In de kinesiologie wordt holistisch gewerkt, er wordt niet alleen naar 
symptomen gekeken, maar naar het hele lichaam. Zo wordt bevorderd dat 
spieren, lichaamshouding en energie samenwerken. 
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De spiertest is het diagnosesysteem van de kinesiologie. Hiermee kan de aard 
van de stoornis worden vastgesteld: structureel/lichamelijk, biochemisch, 
elektromagnetisch of genetisch (aangeboren). Dit bepaalt welk gebied of 
onderwerp voor verandering in aanmerking komt. Voor de daadwerkelijke 
behandeling kan worden gekozen uit een breed scala van technieken, zoals 
de al genoemde Touch for Health, stress release en edukinesiologie.

MORA-THERAPIE 
Het apparaat dat voor deze therapie wordt gebruikt werd ontwikkeld door 
arts en elektroacupuncturist Franz Morell en ingenieur Erich Rasche; hun 
benadering wordt ook wel aangeduid als acupunctuur-kleurtherapie. Zij 
gaan ervan uit dat alle materie in trilling is, ook de mens. De mens zou 
een karakteristieke trillingsfrequentie bezitten, afhankelijk van ziekte en ge-
zondheid. In de Mora-therapie is het eigen frequentiepatroon van de zieke 
het uitgangspunt voor de therapie. Dit patroon is uniek voor iedere persoon 
en voor iedere ziekte. Door middel van op het lichaam geplaatste elektroden 
ontvangt het apparaat de elektromagnetische trillingen van de zieke. In het 
apparaat worden deze gescheiden in harmonische (fysiologische) trillingen 
en disharmonische (pathologische) trillingen. De eerste voert het apparaat 
direct aan het lichaam van de patiënt terug, maar de laatste (de disharmo-
nische) worden eerst buiten het lichaam omgevormd met behulp van een 
omkeerschakeling zodat zij als harmonische trillingen kunnen terugkeren. 
Aldus wordt ook het basisbioregulatiesysteem ondersteund. De zogenoem-
de Rathera-therapie is hieraan nauw verwant. 

NOSODENTHERAPIE 
Nosoden zijn preparaten die gemaakt zijn van gesteriliseerde uitgangspro-
ducten van secreten, excreten, gedode bacterieculturen, sera en vaccins. 
Deze preparaten worden op een homeopathische manier verdund. Met be-
hulp daarvan kan de therapeut precies nagaan wat de aard van de aandoe-
ning van de patiënt is. Ook de dieper gelegen oorzaken kunnen zo zichtbaar 
worden gemaakt. Door het normaliseren van de meetwaarden en het ver-
dwijnen van de Zeigerabfall als de patiënt de nosode in de hand neemt, kan 
de diagnose worden gesteld. Men kan zo de vaak dieper gelegen oorzaak di-
agnosticeren en daarop gericht inwerken. In de elektroacupunctuur wordt 
vaak de voorkeur gegeven aan nosodentherapie boven elektrische therapie. 
Deze nosoden zijn dus ‘gehomeopatiseerde’ eigen ziekteproducten, sterk 
verdund en gepotentieerd (zie hoofdstuk 10). De toediening gaat per in-
jectie of oraal. Ook kunnen nosoden worden gebruikt voor het opsporen 
en opruimen van restanten van eerder doorgemaakte ziekten. Uiteindelijk 
draagt een en ander bij aan het versterken van het basisbioregulatiesysteem.
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RATHERA-THERAPIE 
Zie: Mora-therapie.

SEGMENT-ELEKTROGRAFIE (SEG)
Bij deze methode wordt een te meten gedeelte van het lichaam eerst ge-
prikkeld met een reeks negatieve impulsen, en vervolgens met een reeks 
positieve impulsen. De impulsfrequentie bedraagt 13 Hz. De ondervonden 
weerstand is een maat voor de geleidingswaarde en dus het reactievermo-
gen van het betreffende lichaamsgebied. Door het toedienen van een prik-
kel vindt bovendien regulatie plaats in de elektrodynamiek van de huid 
en van het basisbioregulatiesysteem. Elk gebied van het lichaam kan door 
segment-elektrografie worden geregistreerd. In het algemeen kiest men voor 
een tiental meetpunten welke paarsgewijs zijn te vinden op hoofd, hals, 
borstkas, bekken en bovenbenen. Uiteraard wordt een en ander in de com-
puter opgeslagen en inzichtelijk gemaakt.

THERMOREGULATIEDIAGNOSTIEK  (TRD)
Deze vorm van diagnostiek berust op de warmtestraling van de huid. Hier-
bij worden de lichaamszones afgetast met een thermomeetapparaat of bo-
lometer (warmtemeting op afstand met infraroodstraling), waarbij warme 
en koude plaatsen worden vastgesteld. Als reactie op een korte thermische 
prikkel of een vegetatief stimulerend middel verandert de warmtestraling 
van de huid volgens bepaalde patronen. Gebieden met een afwijkend warm-
tepatroon vormen een aanwijzing voor het minder goed functioneren van 
het zenuwstelsel in het betreffende segment. Daardoor wordt men op het 
spoor gezet van stoornissen aan organen die een relatie met dat segment 
hebben. Medische thermografie is een infrarood-scan. Borstthermografie 
is een toepassing hiervan; deze infrarood borstscreening zou fysiologische 
veranderingen die gepaard gaan met borstpathologie in een vroeg stadium 
kunnen detecteren en derhalve een aanvulling kunnen zijn op borstzelfon-
derzoek en mammografie.

VEGATEST 
Deze test is vooral van diagnostische aard; bij sommige patiënten is het 
verrichten van het diagnostisch onderzoek echter in feite al het begin van 
behandeling. De Vegatest is ontwikkeld door dr. Schimmel en wordt een 
belangrijke test geacht binnen de alternatieve en complementaire geneeswij-
zen. Bij de Vegatest wordt een punt (soms twee punten) genomen om het 
hele lichaam te screenen. Een belangrijk hulpmiddel vormen hierbij de ‘fil-
terampullen’. Deze bevatten homeopathische stoffen, metalen, orgaanpre-
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paraten of andere stoffen, die representatief zijn voor bepaalde lichaamssys-
temen. Deze filterampullen worden in een zwak-elektrisch circuit geplaatst, 
waardoor bepaalde reacties in het lichaam optreden die de behandelaar kan 
duiden in termen van aanwezige ziekten of functiestoornissen. Een centrale 
rol speelt de bepaling van de toxische index, een soort biologische leeftijd. 
Dit gebeurt met behulp van een in potentie oplopende reeks van ampullen 
met het orgaanpreparaat ‘mesenchym’. 

3. OVERIGE (BIO-ELEKTRISCHE) METHODEN

ACTIE POTENTIAAL SIMULATIE (APS)
Deze behandelwijze valt in de categorie van de Microstroom Elektrische 
Therapie. Men maakt hierbij gebruik van een gelijkstroom die een van na-
ture in het menselijk zenuwstelsel voorkomende impuls opwekt. Deze im-
puls zou weefselherstel bevorderen door de aanmaak van de stof ATP, die 
een belangrijke rol in de energiehuishouding van het lichaam speelt. De 
methode wordt vooral gebruikt bij de bestrijding van pijn.

APPARAAT VOOR MERIDIAAN IDENTIFICATIE (AMI)
Meridianen zijn energiebanen die over het lichaam lopen en waarop de acu-
punctuurpunten zijn gelegen (zie hoofdstuk 7). Voor wie moeite heeft om 
een bepaalde meridiaan te vinden of deze therapeutisch te beïnvloeden, zijn 
er apparaten op de markt, bijvoorbeeld het zogenoemde Rare Apparaat dat 
geacht wordt meridianen te kunnen doormeten en deze in therapeutische 
zin te kunnen beïnvloeden.

 
BIO-OSCILLATIETHERAPIE/LAKHOVSKY-THERAPIE 
De Fransman Lakhovsky beschouwde de kern van de cel als een trillingssys-
teem van hoge frequentie; elke cel heeft een eigen trillingsfrequentie. Deze 
zou worden onderhouden door kosmische straling. Gezondheid wordt 
hier gezien als een harmonieuze trilling van de cel; bij ziekte is deze har-
monie verstoord. Lakhovsky ontwierp daarom een apparaat waarmee hij 
de celfrequentie kon beïnvloeden. Sindsdien zijn er handzamer apparaten 
ontwikkeld waarmee bepaalde delen van het lichaam tot een gezondere 
trillingsfrequentie kunnen worden gebracht en ook het zogenoemde basis-
bioregulatiesystemen in evenwicht kan komen. De behandeling duurt 15 
minuten per dag en is geschikt voor mensen met hoge bloeddruk, staar, 
astmatische bronchitis, allergie, obstipatie en nog een aantal aandoeningen. 
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Deze behandelwijze staat ook wel bekend als multiwave oscillator (MWO) 
en magnetische golftherapie.

CENTRE EUROPÉEN D’INFORMATIQUE ET D’AUTOMATION (C.E.I.A.)
Dit is van oorsprong een Franse diagnostische methode. De essentie ervan 
is onderzoek van het bloedserum op vijftig verschillende bestanddelen, uit-
gaande van de veronderstelling dat daarin afwijkende veranderingen meet-
baar zijn die op ziekte kunnen wijzen. De uitkomst van deze analyse wordt 
vergeleken met de samenstelling van verschillende therapeutische middelen. 
Op basis van deze vergelijking wordt een advies gegeven voor de behande-
ling, voornamelijk in de vorm van bepaalde plantaardige of homeopathi-
sche geneesmiddelen.

CONTINUE GALVANISATIE 
Deze behandelingswijze wordt uitgevoerd met twee plaatelektroden. De 
positieve pool zou een pijnstillende werking hebben, de negatieve pool een 
prikkelende werking. De therapie wordt met name geschikt geacht bij pijn 
in de arm, in de heup of heupstreek, en ernstige aangezichtspijn of -zenuw-
ontsteking.

 
DECODERDERMOGRAFIE (DDG)
Bij deze diagnostische methode, ontwikkeld door Jahnke en Bergman, kiest 
de therapeut voor bepaalde meetgebieden, meestal gelegen op hoofd, ar-
men en voeten. Hierbij worden bepaalde lichaamsdelen geprikkeld met 
een gepulseerde (onderbroken reeks van 10 Hz) positieve en negatieve ge-
lijkstroom. Met een grote plaatelektrode worden de terugstromen gemeten 
evenals de potentiaalverschillen. Zo kunnen elektrische eigenschappen van 
bepaalde lichaamsgebieden worden gemeten. Veranderingen in deze eigen-
schappen geven aanwijzingen voor de diagnose. Daarmee worden objectie-
ve gegevens verkregen over het basisbioregulatiesysteem.

DIADYNAMISCHE STROOM 
Deze in de fysiotherapie veelvuldig gebruikte behandelvorm kan op uiteen-
lopende wijze worden toegepast. Het gaat hier om enkel- of dubbelfase-
stroom of om gelijkgerichte wisselstroom. De therapeut gebruikt twee elek-
troden, die via een sponzen omhulling tegen het te behandelen lichaamsdeel 
worden gehouden. De behandeling wordt toegepast voor pijnstilling, verbe-
tering van de bloedcirculatie of spierontspanning.
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DIATHERMIE 
Deze therapie, die bestaat uit het toedienen van hoogfrequente stroom met 
hoogspanning en geringe stroomsterkte, is min of meer verdrongen door de 
ultrakortegolftherapie.

ELEKTRO-HUIDTEST (HET)
Bij deze diagnostische methode wordt de huid met behulp van een elektri-
sche stroom van bekende sterkte geprikkeld, waardoor een geringe rood-
verkleuring optreedt. Als plaats van prikkeling kiest de HET-therapeut 
bepaalde reflexgebieden, de zogenoemde Headse zones die in hoofdstuk 
12 al werden toegelicht. Prikkeling van deze huidzones maakt genezing 
op afstand mogelijk. De opgewekte roodheid in het huidgebied verdwijnt, 
afhankelijk van de conditie van het daarmee verbonden orgaan, snel of 
langzaam. Met dit gegeven kunnen orgaanstoornissen worden opgespoord 
en kan een indruk worden verkregen van de reactievaardigheid van het 
basisbioregulatiesysteem.

ELEKTRO-SLAAPTHERAPIE 
Deze therapie wordt uitgevoerd met een apparaat met geringe stroomsterk-
te (0,4-1,0 mA) en 10 tot 200 Hz. De stroom wordt toegediend door vier 
elektroden, die op de ogen en het achterhoofd worden aangebracht. Bij de 
juiste instelling ervaart de zieke een licht prikkelend gevoel; soms neemt hij 
(achter gesloten ogen) ook enige lichteffecten waar. Het effect van de thera-
pie is niet dat de zieke in slaap valt, maar doezelig wordt en een gevoel van 
ontspanning krijgt. De behandeling duurt een halfuur, soms dagelijks, maar 
meestal met grotere tussenpozen.

ELEKTROSTIMULATIE 
Deze therapie kan met gewone stroom worden uitgevoerd of met behulp 
van een zwelstroom. Deze wordt langzaam in sterkte opgevoerd en neemt 
ook weer geleidelijk af. Het doel is om niet-actieve spieren, zoals onder een 
gipsverband, te stimuleren.

 
ENDOGENE ENDOCRINOTHERAPIE 
Bij deze therapie maakt de patiënt gebruik van zelfgemaakte hormonen, 
vandaar de term ‘endogeen’. Ziekten zijn volgens deze benadering het ge-
volg van twee factoren: een overmaat aan door de hypofyse voortgebrach-
te hormonen, en het bestaan van een orgaan of weefsel met een vergrote 
kans op beschadiging (zwakke plek). Aan de eerste factor kan iets worden 
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gedaan, aan de tweede in feite niet. Er zijn in dit verband twee soorten 
hormonen te onderscheiden, globaal te benoemen als vertragende en sti-
mulerende hormonen. Bij tachtig procent van alle mensen zou sprake zijn 
van een overproductie van de ene of de andere hormoongroep. Met behulp 
van de zogenoemde ‘spectroreductiemeter’ kan de aanwezigheid van zo’n 
over- of onderproductie worden bepaald. De behandeling bestaat uit de 
toepassing van een kortegolfapparaat waarmee in de cellen van de hypofyse 
zodanige veranderingen teweeggebracht zouden worden dat de hormonen 
met elkaar in evenwicht komen. Tegelijkertijd zou daardoor ook het regu-
lerende vermogen van het basisbioregulatiesysteem kunnen verbeteren. De 
behandeling neemt doorgaans drie maanden in beslag en zou volgens de 
toepassers geschikt zijn bij kanker, allerlei inwendige ziekten en verder de 
meest uiteenlopende ziekten. Deze therapie is een ontdekking van de Ne-
derlandse arts Samuels, maar dit kwam hem niet op veel waardering van de 
reguliere geneeskunde te staan.

FICHE RÉTICULO-ENDOTHÉLIALE DIFFÉRENTIELLE (FRED)
Grondleggers van deze (diagnostische) curve zijn de artsen Y. Augusti en A. 
Vernes, die ontdekten dat bepaalde serumeiwitten bij verschillende zuur-
graad volgens een specifiek patroon neersloegen. Een afwijking in deze 
curve bleek samen te hangen met bepaalde ziektetoestanden. Om de uit-
komsten beter te kunnen vergelijken kwam Augusti op het idee de normale 
curve te herleiden tot een rechte lijn. Afwijkingen van deze lijn konden ver-
volgens worden geïnterpreteerd als bepaalde ziektetoestanden. Deze curve 
noemt men de Fiche Réticulo-Endothéliale Différentiëlle.

GALVANOTHERAPIE 
Volgens Nobelprijswinnares Ostwald is ziekte een stoornis van de elek-
trische processen in het lichaam, die door de inwerking van elektrische 
stroom zou kunnen worden overwonnen. Zij gebruikte voor de thera-
pie apparaten op batterijen (Moser-apparaat) met een zo zwak mogelij-
ke stroom (maximaal 4 mA). Deze stroomsterkte benadert het meest de 
elektrische eigenschappen van het lichaam. Meestal wordt deze therapie 
toegepast op het gehele lichaam. Daartoe verbindt men de twee elektroden 
respectievelijk met de nek, de handen of de voeten. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen een opwaartse en een neerwaartse stroomrichting. De op-
waartse richting stimuleert, de neerwaartse kalmeert. Geadviseerd wordt 
de therapie driemaal daags gedurende vijf tot tien minuten toe te passen. 
De methode zou werkzaam zijn bij astma, migraine, ischias, slapeloosheid, 
gewrichtsklachten, nervositeit en ouderdomsklachten en kan ook thuis 
worden toegepast.
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HYDRO-ELEKTRISCHE BADEN 
Door deze baden wordt een continue stroom geleid van 300-3000 A; deze 
sterkte wordt langzaam opgevoerd. Door het verplaatsen van de elektroden 
bepaalt men de stroomrichting. Het meest bekende hydro-elektrische bad 
is het Stangerbad (zie hoofdstuk 5). De elektroden kunnen in verschillende 
combinaties worden aangesloten. Deze methode zou speciaal aan te raden 
zijn bij circulatiestoornissen, ontstekingen, spierpijnen, pijnlijke gewrichten 
en slappe spieren.

INTERFERENTIETHERAPIE 
Deze methode wordt veelvuldig gebruikt in de fysiotherapie. Er wordt ge-
werkt met een wisselstroom van verschillende frequenties. De kern ervan 
is dat er voortdurend faseverschuivingen optreden, waardoor de twee stro-
men elkaar beurtelings versterken en opheffen. Dit gebeurt met een bepaal-
de frequentie, interferentie genoemd. De behandeling wordt toegepast voor 
pijnstilling, circulatiebevordering en prikkeling van zenuwen.

IONTOFORESE
Dit is de toediening van medicamenten door de huid heen met behulp van 
galvanische (gelijk)stroom, waardoor de werking van deze medicamenten 
of andere stoffen wordt versterkt. Positief geladen ionen worden onder de 
positieve pool gebracht. Ze worden dan afgestoten en trachten via het weef-
sel de negatieve pool te bereiken. Het omgekeerde geldt voor de negatieve 
ionen. Een en ander zou van belang kunnen zijn bij slijmbeursontsteking en 
het in het lichaam brengen van enzymen (bijvoorbeeld bij een schoonheids-
behandeling).

LAKHOVSKY-METHODE 
Zie: Bio-oscillatietherapie.

LEUCOCYTOLYSE 
Met deze methode wordt, zo stellen de beoefenaren, inzicht verkregen in 
de afweervaardigheid van het lichaam. In een normaal werkend lichaam 
moet het aantal leukocyten (witte bloedlichaampjes) in het eerste uur na 
de toediening van de specifieke stof Elpimed sterk zijn gedaald. Na drie 
uur zou dan geheel of gedeeltelijk herstel van de afweer moeten hebben 
plaatsgevonden.
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SHOCK WAVE 
Dit is een behandeltechniek waarbij de zieke wordt blootgesteld aan krach-
tige ‘schokgolven’, die door middel van een behandelknop nauwkeurig ge-
richt worden op de plaats in het lichaam, waar ze hun mechanisch effect 
moeten hebben. Deze methode kennen we bijvoorbeeld van het vergruizen 
van nierstenen. Fysiotherapeuten passen de methode toe voor het behande-
len van klachten aan het bewegingsapparaat, zoals: chronische schouder-
klachten, tenniselleboog, pijn vlak onder de knieschijf en hielpijn. Shock 
waves versnellen het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen 
van het lichaam te versterken, ze stimuleren de stofwisseling en verbeteren 
de bloedsomloop. Aan de feitelijke behandeling gaan uiteraard een gesprek 
met de patiënt, een lichamelijk onderzoek en soms ook echografie vooraf. 
Nadat het precieze pijngebied is vastgesteld, wordt dit blootgesteld aan kor-
te shock-wave-impulsen. Eerst wordt daartoe een gel op het behandelgebied 
aangebracht, daarna wordt het behandelpistool op de huid geplaatst en 
worden de shock waves toegediend door middel van kleine ronddraaiende 
bewegingen. De behandeling duurt vijf tot tien minuten per sessie.

SONO-THERAPIE 
Bij deze methode worden geluidsgolven in een lage frequentie via de voet-
zolen het lichaam ingestuurd, met name bij de behandeling van vaatvernau-
wing. De geluidsgolven ontdooien de vetaanslag in de bloedbaan. Een klein 
onderzoek onder 41 patiënten wees uit dat de resultaten van de behandeling 
positief waren. Het is echter wel een ingrijpende therapie, met zestig be-
handelingen die vijf- tot zesmaal per week plaatsvinden en telkens vijftien 
minuten duren. Het apparaat waarmee men behandelt heet Sonomat 3000. 
De behandeling zou vooral aangewezen zijn bij onvoldoende bloedtoevoer 
naar de bovenbenen, weefselversterf, een onderbeenzweer, duizeligheid, 
oorsuizing en hartziekten.

STRESS RELEASE 
Zie: Kinesiologie.

ULTRAKORTEGOLFTHERAPIE 
Dit is een in de fysiotherapie veelvuldig toegepaste behandelwijze, waar-
bij het te behandelen lichaamsdeel tussen twee elektroden wordt geplaatst. 
Door de therapie treedt bloedvatverwijding op, waardoor het bloed beter 
gaat stromen. Dit leidt tot plaatselijke warmte en pijnvermindering. Voor 
zelfbehandeling zijn microgolfapparaatjes in de handel.
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ULTRASONE THERAPIE 
Bij deze behandeling wordt met geluidsgolven gewerkt met een frequentie 
van 1 miljoen tot 5 miljoen Hz. De trillingskop wordt door de therapeut 
met lichte druk over de huid bewogen, met name op het verloop van de 
zenuw of op Headse zones. Bij de behandeling van tenen, vingers en bot-
breuken kan ook onder water worden gewerkt. De effecten zijn merkbaar 
aan warmte, pijnstilling en een gevoel van welbevinden door de massage 
als zodanig. De behandeling wordt toegepast bij onder andere reumatische 
klachten, zenuwpijnen, spierpijnen, verzwering enzovoorts.

4. ONDERZOEK EN RESULTATEN

Er is een groeiend onderzoeksveld dat zich bezighoudt met de invloed van 
elektrische en elektromagnetische energie op onze gezondheid. Hierbij 
wordt de focus verschoven van biochemische analyse naar energetische en 
biofysische perspectieven waarop gezondheid tot stand komt. Een voor-
beeld van deze activiteiten is het themanummer van Global Advances in 
Health and Medicine. Dit wetenschappelijk tijdschrift verkent de weten-
schap van de biofysische geneeskunde en publiceert in de eerste editie twaalf 
toonaangevende artikelen die verder ingaan op genezen met (elektromag-
netische en kwantum) energie en ‘biofield medicine’: Defining the biofield: 
an organizing principle for the dynamic information flow that regulates 
biological function and homeostasis.

Kennisinstituten betrokken bij onderzoekswerk zijn onder meer het Sa-
mueli Institute, de Miraglo Foundation, de Chopra Foundation en het Insti-
tute of Noetic Sciences (Muehsam, Chevalier, Barsotti, & Gurfein 2015) en 
de al eerder genoemde wetenschapper Van Wijk (2014).

Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, 
Duitsland, is een van de grondleggers van het biofysische uitgangspunt 
voor gezondheid. In iedere cel zijn elke seconde honderdduizend chemische 
reacties en deze moeten op de een of andere manier gecoördineerd wor-
den. Popp ontdekte dat deze informatie-uitwisseling in het lichaam door 
biofotonen gebeurt, die gebruikmaken van kwantumeffecten. Biofotonen 
zijn lichtdeeltjes die door de cellen worden uitgezonden en opgenomen. Ze 
lijken alle biologische processen in het lichaam te reguleren. Hij ontdekte 
dat de afgifte van fotonen van een ziek organisme verschilt van die van een 
gezonde persoon. De afgifte bij een ziek organisme wordt sneller en onregel-
matiger, bij gezonde organismen zien we een meer coherent patroon. Popp 
bouwde apparatuur die deze lichtuitstraling een miljoen keer kon verster-
ken en was zo in staat om deze te meten en zichtbaar te maken (Popp, Gu 
& Li 1994; Van Wijk 2014). 
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Biofysische apparaten, zoals hiervoor besproken, omvatten fysieke instru-
menten die vanuit dit uitgangspunt van bio-elektriciteit en elektromagne-
tisme het duidelijkst kunnen worden begrepen. Een groot en divers aantal 
apparaten is ontwikkeld om levensenergie te meten of te manipuleren. Het 
gaat hierbij om zowel diagnostische apparaten (om biofysische eigenschap-
pen van het lichaam te meten) als therapeutische apparaten (om biofysische 
eigenschappen van het lichaam te beïnvloeden)(Muehsam e.a. 2015).

De studie naar deze diagnostische en therapeutische biofysische appara-
ten is in een eerste stadium van ontwikkeling en er is veel verder onderzoek 
nodig om te bepalen wat de klinische werkzaamheid en de onderliggende 
werkingsmechanismen van veel van de eerdergenoemde apparaten is. Het 
is nu nog vaak onduidelijk hoe bovenstaande informatie een samenhang 
vertoont met de besproken diagnostische en therapeutische instrumenten.

In het kader van de genoemde diagnostische en therapeutische instru-
menten worden enkele geselecteerde studies beschreven. We bespreken 
met name die instrumenten waar al enig onderzoek naar is uitgevoerd. Dit 
overzicht is niet volledig, er is een selectie van wetenschappelijk materiaal 
gemaakt. Voor een groot aantal in de vorige paragraaf besproken diagnos-
tische en therapeutische instrumenten is echter nog geen onderzoek uitge-
voerd. 

ONDERZOEK NAAR THERMOREGULATIEDIAGNOSTIEK  
(MEDISCHE THERMOGRAFIE)

Apparaten die gebruikmaken van infraroodthermografie, ofwel medische 
thermografie, sporen kleine veranderingen in lichaamstemperatuur op. Deze 
veranderingen zijn het gevolg van spier- en metabole fysiologische activiteit, 
de onderhuidse bloedstroom en patronen van transpiratie op specifieke de-
len van het lichaam. Vanwege haar hoge gevoeligheid kent infraroodther-
mografie veel toepassingen, bijvoorbeeld voor het meten van koorts, bij het 
complex regionaal pijnsyndroom, bij de ziekte van Raynaud en bij hart- en 
vaatziekten. Hoewel de werking en het klinisch nut van thermografische 
diagnostiek controversieel zijn, is de toepassing onderzocht voor de detectie 
van verschillende aandoeningen waaronder ontstekingsziekten, borstkan-
ker en vaatproblemen (Jain, Daubenmier, Muehsam, Rapgay & Chopra 
2015). 

Infraroodthermografie kan gegevens genereren van stofwisselingspro-
cessen zonder het gebruik van radioactieve kleurstoffen, om de betrokken-
heid en stuwing van het lymfesysteem bij maligniteiten te identificeren. De 
universiteit van Zagreb (Kroatië) ontdekte een samenhang tussen infrarood 
borstscreening en hormoonreceptorstatus (oestrogeen en progesteron) bij 
invasieve borstkanker. Vijfenzeventig borstkankerpatiënten werden on-
derzocht met infrarode borstthermografie. De tumor en de borst waar de 
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tumor zich bevond waren significant warmer (p<0.001) dan de gezonde 
niet-aangedane borst (Zore, Boras, Stanec, Oresić & Zore 2013). 

De Gezondheidsraad heeft voor Nederland aangegeven dat thermogra-
fie geen goed alternatief is voor mammografie als screeningsmethode voor 
vroege opsporing van borstkanker, omdat vanwege de oppervlakkige in-
fraroodmeting op de huid deze methode weinig gevoelig is om (voorstadia 
van) de tumoren op te sporen en niet in staat is om (voorstadia van) borst-
kanker op te sporen in de diepere lagen van het borstweefsel.

Andere toepassingen van thermoregulatiediagnostiek zijn gerelateerd 
aan allergologie, reumatologie, dermatologie en orthopedie. Door sympa-
thische en parasympathische impulsen reageert het lichaam op emoties. Via 
deze connectie tussen lichaam en geest stelt thermografie psychopathologi-
sche activiteit en affectieve condities in sociale situaties vast (Merla 2014). 

Infraroodscreening werd door Chinese wetenschappers gebruikt om be-
paalde traditionele TCM-syndromen te determineren. Infraroodthermogra-
fie kon de verschillende categorieën van Zheng longpathologie onderschei-
den (Ni e.a. 2013).

ONDERZOEK NAAR ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN EN GEZONDHEID
Elektromagnetische velden grijpen op verschillende manieren in op gezond-
heid. Interacties van het elektromagnetische veld en elektrische stroom, 
primair aangemaakt door ionen in het lichaam, zijn cruciaal voor biologi-
sche celprocessen. Dit zijn onder meer ionentransport, het behoud van het 
elektrisch membraanpotentieel, activiteit van het zenuwstelsel, transport in 
het cytoskelet van de cel, coördinatie van migratie van cellen, embryonale 
ontwikkeling en wondgenezing (Funk, Monsees & Özkucur 2009). 

Uit recent onderzoek blijkt tevens dat onder meer mitose en meiose aan-
gestuurd worden door elektrische velden in het intracellulaire netwerk van 
microtubules, centrosomen, chromosomen en chromatinevezels in de cel-
kern (Zhao e.a. 2012). 

Door neuronale microtubules geproduceerde elektromagnetische velden 
zijn gerelateerd aan zowel cognitie als bewustzijn (Plankar, Brežan & Jer-
man 2013; Hameroff & Penrose 2014). 

Uit studies zou mogelijk het bestaan van een subtiel signaalsysteem, ge-
baseerd op ritme, resonantie en synchronisatie, waar te nemen zijn (Glass 
2001; Hameroff, Nip, Porter & Tuszynski 2002).

In aanvulling op deze endogene invloed van elektromagnetische velden, 
lijken biologische systemen ook te reageren op exogene elektromagnetische 
velden voor frequenties, sterktes en amplitudes die voorkomen in onze na-
tuurlijke omgeving. Op basis van deze waarneming zijn verschillende appa-
raten ontwikkeld voor behandeling van bijvoorbeeld botfracturen, pijn en 
oedeem (Pilla 2006). 
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Pulserende (dus over tijd variërende) elektromagnetische veldapparaten 
(waaronder bioresonantieapparatuur) zijn de meest gebruikte apparatuur. 
De elektromagnetische golven worden hierbij overgedragen naar ‘antennes’ 
dicht bij het lichaam. Resonantie-, bioresonantie- of bio-informatieappara-
tuur gebruikt elektromagnetische frequenties gelijk aan bijvoorbeeld ecg- of 
eeg-apparatuur, of gelijk aan frequenties in endogene elektromagnetische 
veldprocessen. In een studie naar de effecten van bioresonantietherapie op 
het antioxidantsysteem van lymfocyten van patiënten met reumatoïde artri-
tis blijkt bioresonantietherapie, door veranderingen in het antioxidantsys-
teem, beschermende mechanismen bij deze groep patiënten te kunnen active-
ren (Islamov, Balabanova, Funtikov, Gotovskii & Meizerov 2002). 

De onderzoeksgroep van Heredia toonde, in een gecontroleerde proef-
opzet, een groeiremmend effect op twee pathogenen aan in water dat met 
een bioresonantieapparaat was geladen met informatie over metronidazol 
(Heredia-Rojas e.a. 2011). 

Hoewel uit verschillende praktijkstudies blijkt dat bioresonantiethera-
pie het herstel van patiënten zou kunnen bevorderen (Schumacher 2005), is 
de specifieke effectiviteit van bioresonantieapparatuur en de bijbehorende 
therapie niet onomstotelijk vastgesteld. In een placebogecontroleerde studie 
(n=20) bleek Mora-bioresonantietherapie patiënten met functionele maag- 
en darmklachten aanmerkelijk te helpen (Nienhaus & Galle 2006). 

Ander onderzoek bij kinderen met atopische dermatitis (n=32) toont 
echter aan dat de bioresonantietherapie naast een conventionele behande-
ling bij deze groep kinderen geen extra gezondheidswinst oplevert (Schöni, 
Nikolaizik & Schöni-Affolter 1997). 

Er zijn zeer veel verschillende systemen in omloop die alle verschillen 
wat software, frequenties en gebruikte substraten voor frequenties betreft. 
Daarnaast zetten therapeuten apparatuur op verschillende wijzen in en in-
terpreteren zij data op verschillende wijze. Er is sprake van een grote mate 
aan praktijkvariatie. 

ONDERZOEK NAAR MAGNEETTHERAPIE
Hoewel de kwaliteit van gepubliceerd onderzoeksmateriaal voor magneet-
therapie sterk varieert, blijken uit studies klinische effecten van magneetthe-
rapie waar te nemen, onder meer bij fibromyalgie, spierpijn en lagerugpijn. 
Magneetvelden beïnvloeden het functioneren van (zenuw)cellen (László, 
2009). Maar ook bij andere indicaties zoals oedeem en slaapproblemen kan 
magneettherapie werken (Markov 2007; Muehsam e.a. 2015). 

In een studie naar het effect van magneetzooltjes bij diabetespatiënten met 
perifere neuropathie (n=275), bleken deze zooltjes in de schoenen de klachten, 
zoals branderige en pijnlijke voeten, te verminderen (Weintraub e.a. 2003).  
Statische magneetvelden beïnvloeden tevens de botvorming. Osteoclastdif-
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ferentiatie kan worden aangestuurd door het veranderen van de sterktes 
van exogene magneetvelden. Het bijzondere is, dat dit juist een tegenover-
gestelde werking voor osteoblasten is. Onderzoekers benadrukken de be-
handelmogelijkheden van magneettherapie bij verschillende botaandoenin-
gen (Zhang e.a. 2016). 

In een goed opgezette studie naar magneettherapie bij knieartrose, bleek 
pijnstilling door magneten na vier uur sterker dan in de controlegroep, na 
zes weken was dit verschil in pijnbeleving echter verdwenen (Wolsko e.a. 
2004). 

In studies bij hielpijn en lagerugpijn werd geen werking van magneetthe-
rapie vastgesteld (Muehsam e.a. 2015). 

Bij celonderzoek bleken kankercellen blootgesteld aan magneetvelden 
samen met chemotherapie sneller te worden vernietigd (Xu e.a. 2015). 

Ander celonderzoek toonde de beschermende invloed van magneetvel-
den op antioxidantsystemen in gezonde cellen ten opzichte van kanker-
cellen aan; magneetvelden sturen de reactie zodanig aan dat celdood in 
kankercellen wordt bevorderd. De Amerikaanse arts en vicepresident van 
de Noord-Amerikaanse Academie van Magneettherapie, William Pawluk, 
heeft samen met zijn Tsjechische collega Jiri Jerabek dertig jaar Oost-Eu-
ropees onderzoek naar magneettherapie bestudeerd. Pawluk, die zelf ruim 
twintig jaar met magneten experimenteert, zegt: ‘In wezen is de mens niet 
biochemisch, maar magnetisch.’

ONDERZOEK NAAR TOEPASSINGEN OP BASIS VAN ELEKTRISCHE STROOM, 
VOLTAGE OF POTENTIAALVERSCHILLEN 

Elektrische activiteit in de huid wordt gemeten door de huidweerstand of 
galvanische huidreacties. Apparaten die galvanische of elektrische activi-
teiten in de huid beogen te meten, zijn onvoldoende onderzocht. De veel 
toegepaste diagnostische Vegatest beoogt via huidweerstand de lichaams-
conditie te meten, bijvoorbeeld om een gevoeligheid voor een specifieke stof 
vast te stellen. Uit goed uitgevoerd onderzoek blijkt dat de Vegatest echter 
onbetrouwbaar is bij het meten van IgE gemedieerde allergie (Lewith 2001).

Andere instrumenten die gebruikmaken van elektrische huidmetingen 
betreft apparatuur voor Meridiaan Identificatie (AMI). Het meet de elektri-
sche kenmerken van acupunctuurpunten op de huid van de handen en voe-
ten, de jing-well-punten. De ‘energetische’ conditie van de jing-well-punten 
wordt op basis van de AMI-indicatoren geleiding, weerstand en polarisatie 
gemeten. 

Uit onderzoek naar AMI blijkt dat veel factoren, zowel biologische 
als door de gebruiker geïnduceerde, van invloed zijn op metingen van de 
huidweerstand. Sharma rapporteert over de variabiliteit van metingen uit-
gevoerd met de AcuGraph (een AMI-apparaat). Vier operatoren maten 
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jing-well-punten van 132 personen. Zij ondergingen een yogaprogramma 
voor diabetes mellitus type 2 en werden beoordeeld op de eerste dag van 
de behandeling en aan het einde van de behandeling. Grote schommelin-
gen in de interbeoordelaarsovereenstemming werden waargenomen doordat 
de operatoren van de apparatuur gedurende de eerste meting verschillen-
de druk op de huid uitoefenden (Sharma, Hankey, Nagendra e.a. 2014).  
In een andere studie werd het Acugraph-apparaat ingezet als meetinstru-
ment voor het beoordelen van de energie in de meridianen voor en na 
een drieweeks yogaprogramma. Gecorrigeerd voor de meetvariatie bleek 
de energie in de 24 meridianen na het yogaprogramma significant te zijn 
toegenomen (Sharma, Hankey, Nagilla, Meenakshy & Nagendra 2014).  
De groep van Turner onderzocht de validiteit van een AMI-apparaat en 
concludeerde dat het apparaat op valide wijze onderscheid tussen pijn 
en pijnvrij kon meten, en dat het apparaat geschikt was om herstel met 
energetische geneeswijzen te meten (Turner, Linden & Marshall 2013).  
Het Helfgott onderzoeksinstituut van de Academie voor Natuurgeneeskun-
de in Portland voerde in 2011 een review uit naar alle studies die betrekking 
hadden op meridiaanmeetapparatuur. Het beoordeelde of de apparatuur ziek 
van niet-ziek kon onderscheiden (diagnostische waarde), of de apparatuur in 
staat was het therapeutische proces accuraat in kaart te brengen en stoffen 
te onderscheiden die therapeutisch dan wel schadelijk zouden zijn voor de 
patiënt. Ze vonden 29 studies met een totaal van 54 verschillende technieken 
en concludeerden derhalve dat er sprake is van een grote heterogeniteit in 
de toepassing van AMI-apparatuur. Er werd een discrepantie tussen weten-
schappelijk onderzoek en klinische praktijk gesignaleerd. Uit de review bleek 
meting van ooracupunctuurpunten pathologie van niet-pathologie te on-
derscheiden; verminderde huidweerstand te correleren aan een verminderd 
energieniveau en vermoeidheid. AMI-meting van de jing-well-punten bleek 
een adequate manier van het volgen van het verloop van herstel van een 
acupunctuurbehandeling te zijn (Colbert, Spaulding, Ahn & Cutro 2011).

BICOM-BIORESONANTIE (BIO-INFORMATIETHERAPIE) EN BIOFYSISCHE  
GENEESKUNDE

De Bicom-bioresonantie behoort in Nederland niet tot het domein van de 
gangbare geneeskunde en is nog niet onderworpen aan grondig wetenschap-
pelijk onderzoek. Er zijn in Nederland twee praktijkmetingen uitgevoerd. 

Studie 1
Het effect van bioresonantietherapie (BT) op de kwaliteit van leven bij pa-
tiënten met verschillende aandoeningen en klachten werd gemeten in een 
Nederlandse prospectieve multicenter pilotstudie gedurende 12 maanden. 
Onderzocht werd in hoeverre BT met behulp van het Bicom2000-apparaat 
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de kwaliteit van leven, gemeten met behulp van vragenlijsten, bij patiën-
ten met diverse aandoeningen en klachten bevorderde. Een groep van 138 
patiënten met diverse aandoeningen en klachten werd met BT behandeld. 
Om een indruk te krijgen van mogelijke ‘normaal’ optredende wisselingen 
in de kwaliteit van leven, werd tegelijkertijd ook bij een groep van 32 ge-
zonde en niet-behandelde proefpersonen de kwaliteit-van-leven-vragenlijst 
afgenomen. Daarnaast nam nog een bescheiden groep van 5 uitsluitend re-
gulier behandelde patiënten met alleen maag- en/of darmklachten aan het 
onderzoek deel. De door 138 BT-patiënten gerapporteerde klachten werden 
geregistreerd volgens de NHG-indeling in 21 categorieën aandoeningen en 
klachten. Gedurende de onderzoeksperiode van 1 jaar konden bij 85 van 
de 138 met BT behandelde patiënten alle benodigde follow-up data worden 
verkregen. Bij de groep niet-behandelde gezonde proefpersonen kon men 
bij 14 van de 32 personen over de volledige follow-up data beschikken.

Alle proefpersonen werd gevraagd viermaal de Rand-36 vragenlijst in 
te vullen; de eerste maal bij het begin van het onderzoek en vervolgens na 
3, resp. 6 en 12 maanden. Voor elke proefpersoon werd op basis van de 
enquêteantwoorden een kwaliteit van leven op een schaal van 0 tot 100 be-
rekend. De gemiddelde kwaliteit van leven van de met BT behandelde groep 
steeg in de loop van de 12 maanden met 12.3 punten (20%). Deze stijging 
is significant (p=0.000).

De gemiddelde kwaliteit van leven van de groep gezonde proefpersonen 
daalde in de loop van 12 maanden met 0.8 punten (1%), hetgeen niet sig-
nificant is. De gemiddelde kwaliteit van leven van de 5 regulier behandelde 
patiënten steeg in de loop van 3 maanden met 5.0 punten (9,6%). Deze 
stijging is niet significant, maar wel substantieel. Bij de met BT behandelde 
proefpersonen werd bij 7 van de 21 categorieën aandoeningen en klach-
ten een significante stijging van de gemiddelde kwaliteit van leven gemeten. 
Voor chronische vermoeidheid en check up steeg de score met 24.0 punten, 
voor psychologische klachten met 17.9 punten, voor maag- en darmziek-
ten met 11.5 punten, voor huidziekten met 7.5 punten, voor aandoeningen 
van het bewegingsapparaat met 19.0 punten, voor aandoeningen van de 
luchtwegen met 17.8 punten en voor vrouwenziekten met 9.2 punten. De 
significantie van deze cijfers is duidelijk gerelateerd aan het gegeven dat de 
meest gerapporteerde aandoeningen en klachten binnen deze 7 categorieën 
vielen. In hoeverre deze verbetering in kwaliteit van leven aan de bioreso-
nantietherapie te danken was, zal in beter gecontroleerd vervolgonderzoek 
met meer patiënten verder onderzocht moeten worden (Marseille, Kramers, 
Schusler & Schusler 2011).

Studie 2
Er is in een tweede onderzoek een praktijkmeting uitgevoerd naar het effect 
van biofysische geneeskunde in een van de praktijken bij de artsen voor bio-
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fysische geneeskunde en bio-informatietherapie. De werkzaamheid van een 
gecombineerde behandeling (natuurgeneeskundige en biofysische) bij ver-
schillende aandoeningen werd door middel van observationeel onderzoek 
gedurende ruim 2 jaar in kaart gebracht. Bij de behandeling en begeleiding 
(4 consulten over een periode van 12 maanden) werd ook gebruikgemaakt 
van de volgende biofysische apparatuur:
– biologische computer (Bicom): opvangen, gebruiken (modificeren) van 

elektromagnetische signalen van de zieke;
– VegaCheck (VC): een geautomatiseerde functietest. Door positieve en 

negatieve stroomimpulsen door verschillende segmenten van het li-
chaam te zenden en de reactie daarop te bestuderen, werd informatie 
verkregen over het al dan niet normaal reageren op deze prikkels;

– Matrix Regeneratie Therapie-apparatuur (MRT): een gecombineerde 
therapie voor de intensivering van het verwijderen van bijvoorbeeld or-
ganische zuren uit het menselijke tussencelweefsel, een combinatie van 
zuigmassage, gelijkstroombehandeling en substractie-neutralisering;

– cel- en milieu-revitalisering (ZMR): beïnvloeding van gekoppelde pe-
riodische cybernetische processen in een open systeem (het menselijke 
organisme). 
Voor de intake en na 3, 6 en 12 maanden werden twee uitkomstmaten 

bepaald: ten eerste een gezondheidsscore op basis van een door proefperso-
nen ingevulde kwaliteit-van-leven-vragenlijst (Rand). Ten tweede een door 
de arts gemeten ziektescore op basis van reguliere, natuurgeneeskundige 
en biofysische parameters. In totaal werden 93 proefpersonen (die via een 
informed consent persoonlijk akkoord waren gegaan) geïncludeerd (geen 
exclusiecriteria). Zij zochten vooral hulp bij allergieën, maag- en darmziek-
ten, huidziekten en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Kenmerken 
van de populatie: relatief hoogopgeleid, gemiddeld 42 jaar oud en onge-
veer 60% vrouw. Van de 93 proefpersonen maakten 35 alleen gebruik van 
het intakegesprek inclusief leefwijze-adviezen (groep 0); 39 personen par-
ticipeerden de volledige 12 maanden inclusief de natuurgeneeskundige en 
biofysische behandelingen (groep 1) en 19 kregen net als groep 0 alleen 
een intakegesprek maar vulden daarnaast wel de Rand-vragenlijsten in 
(groep 2). Zowel de arts als de patiënten constateerden gemiddeld gezien 
een duidelijke verbetering in de gezondheidstoestand. Volgens de patiën-
ten werd de grootste gezondheidswinst in de eerste 3 maanden behaald. 
De arts constateerde ook na 3 maanden nog een substantiële verbetering. 
De gemiddelde gezondheidsscore van de natuurgeneeskundig en biofysisch 
behandelde proefpersonen (groep 1) steeg in de loop van de 12 maanden 
significant met 23,7% (van 59 naar 73 punten). De gemiddelde ziektescore 
bij deze groep daalde significant met 67,8% (van 90 naar 29 punten). De 
gezondheidsscore van de 19 mensen die alleen de intake deden maar wel de 
vragenlijsten invulden (groep 2) steeg (niet-significant) met 11,4% (van 61 
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naar 68 punten). Het ziektescoreverloop was bij deze groep niet beschik-
baar. Van de 35 patiënten die alleen een intakegesprek inclusief adviezen 
kregen (groep 0), werden geen gegevens geregistreerd over het verloop van 
hun gezondheidstoestand. De vraag of biofysische geneeskunde ook in het 
algemeen en in andere settings werkzaam kan zijn, kan in deze exploratie-
ve studie niet worden beantwoord. Een grootschaliger vervolgstudie met 
een (gecontroleerd) multicenter design zal hier antwoord op moeten geven 
(Schüsler e.a. 2010).

CONTROVERSE
Dat lichaamsfuncties geactiveerd kunnen worden door elektromagnetisme, 
wordt door een grote groep medici in twijfel getrokken; het past niet in 
het biochemisch analytisch paradigma. Daarom is de elektrofysiologische 
diagnostiek (Bicom, bioresonantie, EAV, Mora-therapie) onderhevig aan 
scepsis. Voor veel van deze apparatuur is het werkingsmechanisme niet 
goed vastgelegd. Er zijn wat preklinische studies waar mogelijk effecten 
in te zien zouden zijn, maar er zijn evenveel studies waar met bijvoorbeeld 
bioresonantie geen beter resultaat gevonden werd dan bij patiënten die 
niet echt behandeld werden. Echter, het meetapparaat, de metende per-
soon en de gemeten persoon maken deel uit van een gemeenschappelijk 
energieveld. Daardoor helpen de bevindingen de therapeut toch bij het ge-
nezingsproces.

5. DE ROL VAN DE PATIËNT

Over het algemeen blijft de patiënt tamelijk passief bij dit type behandelin-
gen, immers het resultaat van de behandeling is afhankelijk van elektrische 
metingen en impulsen. Met de veiligheid lijkt het in het algemeen wel goed 
te zijn gesteld, mits de patiënt in handen is van goed getrainde artsen of 
therapeuten, en op voorwaarde dat de apparatuur regelmatig wordt geijkt 
en goed wordt onderhouden en toegepast.
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BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN 

Artsen voor biofysische geneeskunde en bio-informatietherapie zijn ver-
enigd in de vereniging Artsen voor Biofysische geneeskunde en Bio-in-
formatietherapie (ABB ), bereikbaar via www.abb-artsen.nl

De Beroepsvereniging van BSM-De Jong-Therapeuten (BBT) is bereikbaar 
via www.bsmdejongtherapeuten.com

De Mazdaznan gezondheidskundigen zijn aangesloten bij Vereniging Maz- 
daznan Gezondheidkundigen (VMG), zoals aangegeven door Mazdaz- 
nan Nederland.

De beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (bvmt) is de landelijke ver-
eniging voor Malvatherapeuten (www.bvmt.nl).

Mesologen hebben zich verenigd in de Nederlandse Vereniging Voor Meso-
logie (nvvm) (www.mesologie.nl). Een mesoloog heeft zijn of haar op-
leiding gevolgd aan de Academie voor Mesologie te Amsterdam, Stutt-
gart of Wolfsburg (Duitsland).

NEI- en Integra-therapeuten zijn verenigd in de Vereniging voor Vitaliteits-
kunde (VIV www.vivnederland.nl). 
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De term ‘spirituele en traditionele geneeswijzen’ wordt hier ruim opge-
vat. In de eerste plaats vallen daaronder de (westerse) spirituele genees-

wijzen in engere zin, inclusief de religieuze behandelwijzen. Ook worden 
hiertoe de niet-westerse magisch-religieuze geneeswijzen gerekend, alsme-
de enkele kleinere ‘rationele’ traditionele oosters-geneeskundige stelsels of 
methoden. In dit kader worden de belangrijkste transformatietherapieën 
besproken, omdat daaraan doorgaans ook spirituele elementen verbonden 
zijn.

Om een en ander wat inzichtelijker te maken, volgt hieronder eerst een 
schematisch overzicht van de betreffende genees- en behandelwijzen. Deze 
worden in de volgende paragrafen kort besproken. 

SPIRITUELE EN
TRADITIONELE

geneeswijzen

GROEP  GENEES- OF BEHANDELWIJZE

1 Spirituele behandelwijzen
 Aura-soma
 Chakratherapie
 Geheime geneeskunst van de zigeuners
 Healing
 Magnetiseren 
 Medische astrologie
 Paranormale geneeskunde
 Radiësthesie
 Reconnective healing
 Spiritual healing

2 Magisch-religieuze systemen 
 Sjamanisme
 Winti
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1. SPIRITUELE BEHANDELWIJZEN 

Het betreft hier behandelwijzen die verwijzen naar een (niet-goddelijk) be-
ginsel dat buiten of boven de aardse werkelijkheid staat maar dat de loop 
van de dingen op aarde of van de individuele persoon in soms vergaande 
mate zou bepalen (diens ziekte, welbevinden of lotsbestemming), en waar-
mee de mens in sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden in con-
tact kan treden. Hier is dus eigenlijk sprake van een niet-zichtbare of -meet-
bare bovenwereld die als een mistige deken over het reële bestaan op aarde 
zou liggen. Een wereld van geesten, goden, wonderen, bijzondere gaven, 
geheime kennis, diepgaand begrip, bezweringen, boodschappen, tekens en 
symbolen. Een bovenwereld die vaak alleen door ‘ingewijden’ gekend kan 
worden, die haar geheimen alleen in ‘seances’ of via een medium kenbaar 

3 Religieuze behandelwijzen
 Bedevaarten 
 Christian Science
 Gebedsgenezing
 Islamitische geneeskunde
 Rozenkruisersgeneeswijze
 Soefigeneeskunde
 Spiritistische geneeskunde

4 Persoonlijke Transformatie
 Bioritmiek
 Compassionate touch
 Creatieve therapie
 Edukinesiologie
 Helend tekenen
 Holistische gezondheidstherapie
 Kleurentherapie
 Muziektherapie
 MIR-methode

5 Rationele traditionele systemen
 Japanse geneeskunde
 Koreaanse handacupunctuur
 Tibetaanse geneeskunde
 Minder bekende oosterse geneeswijzen
 Shiatsu
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maakt of alleen via bovennatuurlijke gaven. Meer algemene voorbeelden 
van dit type krachten zijn: 
– de alchemie (geheime kennis om onedele metalen in edele om te zetten); 
– astrologie (stand der sterren en hun bewegingen); 
– getallenleer (het afleiden van kennis uit de bewerking van getallen); 
– kwakzalverij (het ten onrechte claimen van bijzondere geneeskrachtige 

gaven); 
– het leggen van tarotkaarten, de zogenoemde mystiek; 
– het symbolisme (verborgen kennis verstopt in symbolen). 

De mensheid heeft altijd al de behoefte gehad om betekenis te zoeken in 
het bovennatuurlijke en om daarin steun te vinden voor aards leed. Sommi-
gen voelen zich daarmee ten diepste verbonden. De ene vorm kan daarbij 
geloofwaardiger lijken dan de andere. Deze paragraaf beschrijft deze spi-
rituele geneeswijzen, zowel in ons land als in andere culturen, zo objectief 
mogelijk.

AURA-SOMA 
Bij de aura-somatherapie gaat het vooral om het diagnosticeren en behan-
delen op basis van kleur. Men stelt dat de taal van de kleur wereldwijd 
is. Kleuren kunnen de mens bewust en onbewust helpen, waarbij de pa-
tiënt zelf kiest voor de kleurcombinatie die hem of haar het meest raakt. 
De behandelaar combineert vervolgens moderne geneeskundige inzichten 
met meer traditionele toepassingen, waaronder etherische oliën, edelstenen, 
kruiden en kleuren. Hierdoor wordt zowel ons lichaam als onze geest beïn-
vloed. De werking kan van persoon tot persoon verschillen maar, zo wordt 
gesteld, kan soms al binnen enkele minuten tot resultaat leiden (zie ook 
Kleurentherapie). 

CHAKRATHERAPIE 
Deze therapie gaat er net als bijvoorbeeld de ayurveda van uit dat de mens 
in al zijn facetten wordt gevormd uit energie (zie ook hoofdstuk 8). Al je 
lichamelijke functies en al je lichamelijke processen zijn daarvan de uit-
drukking. De mens staat tussen hemel en aarde. De verbinding met het 
energetische bewustzijn, de zogenoemde denkenergie, loopt via het hoofd 
en de kruin. Daarentegen staat de mens via het staartbeen in verbinding met 
de aarde-energie. Deze twee energiestromen verbinden zich met elkaar in 
de wervelkolom. Deze energie splitst zich daar op in zeven deelenergieën of 
energiepunten, de chakra’s. Een chakra kan open of gesloten zijn, de energie 
kan dus goed doorstromen of kan geblokkeerd zijn. Een goede werking van 
de chakra’s is een voorwaarde voor een goede werking van de hormoonklie-
ren en van de organen die onder de chakra liggen. De chakratherapie is erop 
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gericht om de energiepunten of chakra’s weer goed te laten functioneren 
(vrije doorstroom van energie).

GEHEIME GENEESKUNST VAN DE ZIGEUNERS 
De ‘geheime geneeskunst van zigeuners’ berust op overlevering van de ene 
generatie op de volgende. Het gaat hier vooral om het gebruik van genees-
krachtige planten en bomen, om recepten voor eeuwige jeugd, genezing met 
het ‘wonderkruid’ Arnica, oude gewoonten die helpen bij verstuikingen, 
en geneeskrachtige kruidenwijnen. Manlijke personen kunnen in dit ver-
band min of meer bij toeval worden aangewezen als boom-man: eik-man, 
olijf-man, berk-man of beuk-man. In totaal kent deze geneeswijze 24 bo-
men waarvan de wortels, de bladeren, de vruchten of het spinthout wor-
den gebruikt om de kwalen die een mens kan hebben te verminderen of 
genezen. De bomen corresponderen met de tekens van de dierenriem. Op-
vallend is bijvoorbeeld de geneeskrachtige betekenis die wordt toegekend 
aan de amandelboom; men is op de hoogte van het verraderlijke karakter 
daarvan: bitter of zoet. De bitterheid ligt vlakbij de dood, zo wordt ge-
steld (blauwzuur), de zoetheid vlakbij het leven. In het laatste geval werkt 
de amandelbereiding verzachtend en kalmerend bij aandoeningen van de 
luchtwegen, bij het begin van bronchitis en bij heesheid. Ook kent men de 
werking van de maretak die zich voedt met de sappen van de eik. Kortom: 
bij de geneeswijze van de zigeuners zien we een mengeling van empirische 
kennis en mythologische ideeën, wat overigens niet lijkt te verhinderen dat 
er in bepaalde gevallen bij de behandeling van ziekten en gebreken tot heel 
praktische aanwijzingen wordt gekomen. 

HEALING 
Deze behandelwijze of denkrichting is gericht op het (weer) heel-worden 
van de mens, het gaat om een staat van ‘worden’ en ‘zijn’. Heel-zijn is dui-
delijk meer dan genezen in strikte zin. Heel-zijn stijgt uit boven het dagelijks 
bestaan, de zin en kwaliteit van het leven nemen toe. Het gaat om toege-
nomen inzicht, wijsheid en bewustwording omtrent het leven. Degene die 
heel is, heeft een hoger niveau van evenwicht. Dit hogere niveau heeft zowel 
te maken met de eigen groei en ontwikkeling als met het zich opgenomen 
voelen in een groter of hoger geheel. Het gaat om een ‘transformatie’ van de 
persoon; zingeving en verbondenheid staan centraal. Bij de ge-heel-de mens 
stroomt positieve energie optimaal; deze is meetbaar met een ecg of het 
basisbioregulatiesysteem. De uiting van de meer psychische vorm van ener-
gie zien we bij de aura, een soort energetische stralingskrans die de mens 
onzichtbaar lijkt te omringen. Het doorgemaakt hebben van een ernstige 
ziekte of ongeval, of het contact met dolfijnen kan healingprocessen sterk 
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bevorderen. Dit vereist wel dat betrokkene zich openstelt voor de eigen 
ontwikkelingsmogelijkheden en voor ‘het hogere’.

MAGNETISEREN 
Zie: Paranormale geneeskunde.

MEDISCHE ASTROLOGIE 
De medische astrologie is in ons land onverbrekelijk met de namen Melly 
Uyldert en Karen Hamaker-Zondag verbonden. Melly Uyldert hield zich in 
de tweede helft van de vorige eeuw actief bezig met het verspreiden van de 
kennis inzake de medische astrologie, zowel in woord als praktijk. Karen 
Hamaker-Zondag is een vertegenwoordigster van de psychologische astro-
logie. Bij de medische astrologie laat de arts of therapeut zich (mede) inspire-
ren door astrologische inzichten. Deze waren al in de oudheid bekend (Abra-
ham, Oude Testament; Hippocrates omstreeks 400 v.Chr.). Tegenwoordig 
is ons leven grotendeels ‘onttoverd’ geraakt en gelden alleen nog de ratio-
nele kennis en verfijnde technische middelen van de moderne wetenschap.  
De basisgedachte bij (onder andere) de medische astrologie is echter dat 
er een parallel bestaat tussen hemel en aarde, tussen macrokosmos en mi-
crokosmos, oftewel: zo boven zo beneden. Elke factor in de psyche van de 
mens heeft bijvoorbeeld een overeenkomstig orgaan in het lichaam. Hierbij 
past weer een bepaald mineraal, plant, edelsteen of kleur. Twaalf kosmische 
krachten staan centraal, zij komen tot uitdrukking in de twaalf tekens van 
de dierenriem: Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, 
Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen. Dit systeem van 
opvattingen helpt de beoefenaar de aandoening van de patiënt juist te dui-
den en om de juiste behandelwijze te kiezen.

Heel belangrijk is de geboortehoroscoop. Uitgaande van de geboorte-
tijd en geboorteplaats kent de astroloog (met behulp van een tabellenboek) 
exact de daarbij horende stand van de hemellichamen. De geboortehoro-
scoop is een tekening van de stand van de planeten ten opzichte van de 
twaalf tekens van de dierenriem en ten opzichte van elkaar. De astroloog 
leest het grondpatroon af en brengt dat in verband met de klachten van 
de patiënt. Hierbij spelen ook andere zaken mee, zoals constitutietype, de 
elementen aarde, water, vuur en lucht, planeten, huizen, maanknopen en-
zovoorts. 

Voor het bepalen van de therapie wordt de positie van de planeet Jupiter 
van groot belang geacht, omdat deze duidt op de ingeboren geneeskracht; 
tevens kan de stand van deze planeet aanwijzingen geven voor de meest ge-
schikte arts of therapeut. De basistherapie van deze planeet is het positieve 
denken, het volledige geloof in gezondmakende en opbouwende krachten 
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in de mens. De arts of therapeut kan naar analogie van de planeetkrachten 
die de aandoening bepalen middelen vinden die deze krachten versterken of 
verzwakken, bijvoorbeeld planten, edelstenen, metalen of mineralen. Daar-
bij gaat het vooral om de uiterlijke vorm (denken in analogieën). 

Als specifieke therapieën kunnen worden genoemd: edelsteentherapie, 
fytotherapie, kleurentherapie, metallotherapie en reuk- en smaaktherapie.

PARANORMALE GENEESKUNST 
Onder paranormale gaven worden verstaan: uitzonderlijke (bovenaardse) 
krachten, te gebruiken voor het verkrijgen van kennis over de ziekte van de 
patiënt en voor het vaststellen van de juiste behandeling. De termen magne-
tiseur, handoplegger en strijker duiden op dezelfde groep beoefenaren. Het 
gaat bij alle genoemden om helder zien, helder horen, helder ruiken, helder 
voelen en/of helder weten. 

Het betreffende vermogen is bij de echt begaafde sterker aanwezig dan 
bij ‘normale’ mensen; de overgang is gradueel. Deze  gaven werden vroe-
ger al herkend en zijn in vrijwel alle culturen terug te vinden. Omstreeks 
1800 sprak men van mesmerisme, omdat men de paranormale werking toe-
schreef aan magneetkracht. Anderen spraken van fluïdum; de handen spe-
len steeds een grote rol bij de overdracht van dit fluïdum. De paranormale 
genezer gaat er in het algemeen van uit dat het fluïdum een overal aanwe-
zige en allesverbindende kracht is, een ‘volkomen beweeglijke materie van 
onvergelijkbare fijnheid’. Het meest voor de hand ligt het dan om van een 
vorm van energie en energie-overdracht te spreken. Evenwichtsverstoringen 
van deze kracht zouden ten grondslag liggen aan ziekte; door fluïdum over 
te dragen aan de zieke, zou deze evenwichtsverstoring, en dus de ziekte, 
kunnen worden opgeheven. 

De paranormale therapie in de vorm van magnetiseren bestaat uit het 
zogenoemde strijken. De therapeut tracht door handoplegging en strijkende 
bewegingen langs het lichaam de gezondheid te herstellen. 

Meestal verloopt de behandeling in twee fasen. De eerste is het leggen 
van de handen of de vingertoppen op de aangedane plaats, ook wel de 
fase van het instralen genoemd. De tweede fase bestaat uit het uitvoeren 
van magnetische passen; dit zijn strijkende of wrijvende bewegingen over 
en boven de zieke lichaamsstreek. Hierdoor wordt de magnetische kracht 
overgedragen op de patiënt. 

Men kent echter ook de behandeling op afstand, waarbij de factoren 
tijd en ruimte zijn uitgeschakeld. Het contact met de patiënt wordt dikwijls 
vergemakkelijkt door een zogenoemde inductor, bijvoorbeeld een foto of 
voorwerp dat de zieke toebehoort. 

Als hulpmiddelen kan de paranormale genezer magnetisch water inscha-
kelen, (ingestraalde) voedingsmiddelen of plantaardige geneesmiddelen. 
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Soms maakt hij of zij gebruik van de zogenoemde Kirlian-fotografie die een 
stralingsveld rondom elk lichaamsdeel of object zichtbaar maakt.

Een aspect dat hier niet verder zal worden besproken is de paranormale 
chirurgie. Een tijdlang stond deze behandeling in de belangstelling, waarbij 
in de media opzienbarende operaties en resultaten werden gemeld van met 
name Filipijnse genezers. Er is echter reden tot enige voorzichtigheid wat 
betreft de gemelde bevindingen. 

RADIËSTHESIE OF PENDELDIAGNOSTIEK 
De pendel is een gewichtje dat aan een draad of kettinkje hangt. Er zijn 
tientallen soorten pendels in omloop, waarbij zowel het materiaal van het 
gewichtje (metaal, glas, kunststof, edelstenen) als dat van de draad kan ver-
schillen. Om te bepalen wat er met de patiënt aan de hand is, wordt de pen-
del boven zijn/haar lichaam gehouden; op plaatsen waar de pendel uitslaat, 
bevindt zich dan een verstoring. Ongeveer 18% van de Nederlandse para-
normale therapeuten zou de pendel als diagnostisch hulpmiddel gebruiken; 
radiësthesisten vormen in ons land echter een min of meer aparte groep.

Elk voorwerp zou een bepaalde golflengte of vibratie hebben en uit-
stralen. De radiësthesist is in staat deze straling op te vangen, hij kan zich 
instellen op een bepaalde golflengte. Vooraf wordt de pendel op de patiënt 
afgestemd. Zodra het onderbewuste van de radiësthesist de golflengte op-
vangt, reageert zijn lichaam, waardoor de pendelbeweging wordt gestuurd, 
zo luidt de verklaring. Door de onwillekeurige slingering, draaiingen of het 
stil hangen van de pendel krijgt de radiësthesist informatie over de gezond-
heid van de patiënt. Wanneer de straling elektronisch wordt gemeten en 
toegepast, spreekt men van radionica. 

RECONNECTIVE HEALING 
Alles is energie, zegt de grondlegger van deze stroming. Deze energie ervaart 
iemand in de vorm van trillingen of frequenties. Reconnective Healing zou 
werken met trillingen op een nieuwe frequentie; deze zou nog niet zo lang 
op aarde zijn, maar zou wel kunnen helpen bij onze overgang naar een nieu-
we dimensie, een nieuwe vorm van zijn en bewustwording. De behandelaar 
die hiermee werkt, zou de patiënt weer geheel in balans kunnen brengen, 
lichamelijk, emotioneel en spiritueel. 

SPIRITUAL HEALING 
De politicoloog Fred Frohock (1992) wijst op de overtuiging in bepaalde 
kringen dat het lichaam alleen geheeld kan worden als in het hoofd de 
schakelaar volledig wordt omgezet, zoals dit ook het geval is bij de beter 
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bekende aa-beweging van de anonieme alcoholisten. Belangrijk element 
is dat betrokkenen elkaar helpen bij deze omschakeling. Het gaat om een 
soort totale persoonlijkheidsreconstructie, oftewel de opbouw van een ge-
heel nieuw bewustzijn, van bijna een geheel nieuwe persoonlijkheid. De 
directe gerichtheid is op het lichaam, maar de weg daarheen loopt via de 
geest.

2. MAGISCH-RELIGIEUZE SYSTEMEN 

In dit onderdeel worden medische systemen besproken waarin geloof, go-
den of geesten een overheersende rol spelen. Deze systemen zijn voor een 
groot deel van onze wereldbevolking de dagelijkse werkelijkheid.

SJAMANISME 
Een bespreking van het sjamanisme kan niet anders dan holistisch van ka-
rakter zijn. Sjamanisme kijkt immers naar de totaliteit van het leven en 
zoekt naar een harmonie van gebieden die wij in het Westen apart van el-
kaar benaderen. Denk hier aan de economie, cultuur, religie, wetenschap, 
politiek, enzovoort. Deze zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden; 
tussen deze gebieden is sprake van een voortdurende samenhang en beïn-
vloeding. 

Het sjamanisme wordt overal op de wereld nog aangetroffen. Auteur 
Robert Hartzema (1983) noemt als aanwijzingen voor hun vroegere aanwe-
zigheid in Europa de talrijke plaatsen waar oude rotstekeningen zijn gevon-
den, alsook de monumenten van Carnac en Stonehenge. Hij wijst voorts op 
frappante overeenkomsten tussen de uiteenlopende culturen en sjamanisti-
sche gebruiken van de Hopi-indianen in Noord-Amerika en de bewoners 
van Tibet.

In het sjamanisme staat het streven naar evenwicht en harmonie cen-
traal, zowel wat betreft de mens als individuele persoon, als zijn plaats in 
relatie met de omgeving. 

Ook een kenmerk van het sjamanisme is dat steeds gebruik wordt ge-
maakt van ceremoniën en riten. Een ceremonie is een voorgeschreven sa-
menhangende reeks van handelingen met een specifieke betekenis, oftewel 
plechtigheid. Wij kennen in onze westerse cultuur bijvoorbeeld ceremoniën 
voor de plechtige ontvangst van staatshoofden en die voor begrafenissen en 
huwelijken. Bij bepaalde belangrijke en regelmatig terugkerende aanleidin-
gen worden handelingen op voorgeschreven wijze uitgevoerd, bijvoorbeeld 
inwijdings- of reinigingsrituelen of de vervaardiging van speciaal voedsel of 
dranken.
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Ook is een belangrijk kenmerk van het sjamanisme dat steeds een relatie 
wordt gelegd met ‘het hogere’ en dat dus alles wat bij ceremoniën en ri-
ten wordt gedaan of gezegd, een symbolische betekenis heeft. Alles staat 
in verband met dit hogere. De sjamaan is daarmee de verbindende factor. 
Dit verwijst naar een ‘bovenwereld’ van geesten en goden en hun helpers, 
die – voor zover zij van positieve aard en dus geen ‘duivels’ zijn – met groot 
respect worden bejegend door de leden van de betreffende cultuur. Overi-
gens moet men de kwade geesten niet boos maken of in verzoeking brengen, 
maar steeds trachten hen gunstig te stemmen. 

Het sjamanisme is en was een manier van volken om te overleven in 
een wereld die men niet uit de alledaagse ervaringen of uit ‘natuurlijke’ 
processen kan begrijpen (bijvoorbeeld bliksem, langdurige droogte, ziekte 
en sterven van geliefden). Het geloofssysteem biedt hiervoor dan een uitleg, 
een verklaring en een bepaalde mate van zekerheid. Voorwaarde is wel dat 
de stam of het volk solidair blijft met elkaar en met het eigen sjamanistische 
systeem. 

De sjamaan kan ook niet-religieuze functies vervullen in de aardse of be-
nedenwereld, zoals die van dorpshoofd of kruidenkenner. Dat laatste hangt 
ermee samen dat vaak onderscheid wordt gemaakt tussen kleine kwalen 
die met bijvoorbeeld kruiden te genezen zijn, en ernstiger kwalen waarvoor 
de oplossing in de bovenwereld is te vinden. Enkele aspecten van het sja-
maan-zijn worden hieronder besproken.

Opleiding
De opleiding vindt in betrekkelijke afzondering plaats, meestal in gezel-
schap van een of twee medecursisten. Enkele jaren wonen zij samen met 
een ervaren sjamaan en leren al doende het vak. Het belangrijkste dat  de 
toekomstige sjamaan dient te verkrijgen is Kracht, vooral de kracht om met 
de bovenwereld in contact te treden, en om de daar ontvangen inspiratie 
in de aardse wereld toe te passen. In dit kader moet hij vaak zelf perioden 
van zware en langdurige ziekte doormaken, zodat hij een voorbeeld kan 
zijn voor zijn latere patiënten of toehoorders. In de loop van zijn leertijd 
zal de aanstaande sjamaan soms volkomen uitgeput raken door voedselbe-
perkingen, gebrek aan slaap, het bedwelmende effect van geestverruimende 
middelen, en door de verwarrende bovenwereld van de geesten.

Specifieke vermogens
– Afstand kunnen doen van het leven, en de starre greep op de gewone 

werkelijkheid loslaten;
– op deze aarde het eigen lichaam achter kunnen laten voor een retourtje 

bovenwereld;
– het kunnen opbouwen van een relatie met krachten die voor de gewone 

mens niet-zichtbaar zijn;
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– het kunnen beheersen van natuurkrachten als regen en bliksem;
– het kunnen verminderen of stopzetten van de eigen gedachtestroom;
– zich kunnen openstellen voor de krachten van de natuur, geesten en de 

godheid;
– het zich kunnen vereenzelvigen met een godheid, leraar of patiënt;
– het beheersen en sturen van de eigen energiestroom in het lichaam;
– het veranderen van het eigen bewustzijnsniveau;
– het volledig ontplooien van de eigen zintuiglijke vermogens;
– het ontwikkelen van het vermogen tot gedachte-overdracht, helder-

ziendheid en telepathie;
– het kunnen weerstaan van kou en vuur;
– een andere persoon of groep bepaalde handelingen kunnen laten ver-

richten.

Werkwijzen
De sjamaan heeft, buiten het behandelen van kleine aandoeningen, altijd 
een publiek nodig voor het volvoeren van zijn bijzondere vermogens en 
handelingen. Er moet ook altijd een duidelijk motief of doel voor zijn op-
treden zijn, waarvoor de sjamaan zich dan totaal inzet. Het kan daarbij 
nodig zijn in ‘trance’ of extase te geraken, maar bij andere ceremoniën is 
de sjamaan slechts de dirigent. Hulpmiddelen om in trance te komen zijn 
langere perioden van vasten, mediteren of ademhalingsoefeningen, of mis-
schien hallucinerende middelen. Dans en zang kunnen hierbij eveneens be-
vorderlijk zijn. De verrichte handelingen hebben een symbolische betekenis, 
zij staan ergens voor, bijvoorbeeld het ontlenen van kracht en geloof aan het 
contact met de bovenwereld. Als middel tot zijn doel kan de sjamaan zich 
ook van dieren bedienen, bijvoorbeeld om met hen te spreken, hun kracht 
of slimheid over te nemen en met gevaar te dreigen. Tot slot: de sjamaan 
wordt niet afgerekend op zijn succes, hij moet zich alleen aan het ritueel 
houden. 

Het westerse denken 
Hartzema (1983) wijst hier op een zeker superioriteitsgevoel van de wes-
terse mens, en de veronderstelde rationele ‘beheersbaarheid’ van ons leven 
of wat betreft de scheiding tussen lichaam en geest. Verder onderscheidt 
de westerse cultuur veelal tussen uiterlijk en innerlijk, tussen spiritueel en 
materiaal; zij beschouwt andere normen en gebruiken vaak als primitief, 
niet iets voor de moderne mens. Het sjamanisme leert daarentegen om res-
pect te hebben voor de natuur, voor het heel-zijn van de mens, voor de 
werkelijkheid van gevoelens en aanraking, en voor onze afhankelijkheid 
van de omgeving. In de natuurfilosofie spelen verbondenheid, evenwicht 
en harmonie, krachten en energieën en het lichaam-geest bewustzijn een 
doorslaggevende rol. 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   504 22-11-16   10:11



505

SPIRITUELE EN TRADITIONELE GENEESWIJZEN

14

Het denken over ziekte, gezondheid en genezen
Het is nu natuurlijk de vraag hoe het voorgaande uitwerkt voor de vaststel-
ling en behandeling van ziekte. Duidelijk zal zijn dat het hier niet gaat om 
simpele alledaagse kwaaltjes waarvoor men gewoonlijk een kruidenmiddel 
en voedingsadviezen benut, al dan niet via de sjamaan. Het gaat bovendien 
niet om het helder onderscheiden van symptomen, ziekte en behandelen, 
maar om een totaalproces waarin deze drie aspecten samenvloeien. Vaak 
zal daarbij sprake zijn van het binnendringen van kwaadaardige krachten 
in het lichaam van de zieke, bijvoorbeeld geesten, andere personen of ande-
re medicijnmannen. Ziekten zijn daarmee vooral een probleem van de geest, 
zij worden in een gevoelsmatig geestelijk kader geplaatst. 

Het genezingsproces mikt doorgaans op twee doelen, te omschrijven 
als persoonlijke en sociale doelen. Het persoonlijke doel is erop gericht de 
persoon weer in contact te brengen met zijn eigen totaliteit en natuurlijke 
ontwikkeling, om een toestand te bewerkstelligen waarin de zieke weer ‘het 
licht ziet’, als het ware opnieuw wordt geboren, een situatie waarin inner-
lijke en uiterlijke evenwichten zijn hersteld, waarin de zieke heeft geleerd 
zich weer te verbinden met hogere krachten en invloeden. De sociale doelen 
zijn erop gericht de persoon terug te brengen in de positie die hem vanuit de 
groep of gemeenschap is toegewezen. Soms echter is het eerder de gemeen-
schap die moet veranderen en dus zal de sjamaan ook daarop eventueel zijn 
pijlen richten.

Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan de zieke moet voldoen, 
wil zijn genezing succesvol kunnen verlopen. De eerste voorwaarde is dat de 
patiënt zich zal moeten reinigen, zich zal ontdoen van stof en belasting, in 
zowel lichamelijke als geestelijke zin. Een tweede voorwaarde is dat de wil 
tot genezing in de zieke aanwezig is; de zieke moet bereid zijn de eigen inner-
lijke kracht te verenigen met de spirituele kracht van de sjamaan. De derde 
voorwaarde is dat de zieke ook zelf actief wordt; hij kan niet afwachtend 
blijven in het genezingsproces. De sjamaan beperkt zich in principe tot het op 
gang brengen of versterken van de noodzakelijke tegenkrachten in de zieke.

Wat betreft de genezingsceremonie en gangbare werkwijzen van de sja-
maan, is zijn ‘staat van genezing’ van belang, waarbij drie zaken worden 
onderscheiden die in werkelijkheid niet te scheiden zijn. Er is in de eerste 
plaats de genezingsceremonie als zodanig. Daaruit ontstaat, ten tweede, een 
staat van genezing die de sjamaan in zichzelf moet oproepen, en ten derde 
zijn daar de genezende handelingen als zodanig. De ceremonie bestaat vaak 
uit ‘de dans’ en eigen stem van de sjamaan, zang, trommelen, nachtwa-
ke, hallucinerende middelen, enzovoorts. De sjamaan wordt daardoor in 
een staat van genezing gebracht, oftewel een soort trance. Daarin kan hij 
hulpgeesten aanroepen, de eigen energiecentra openen, zicht krijgen op de 
ziekteoorzaken, en zo alle noodzakelijke elementen voor de genezing sa-
menbrengen. Er vindt in dit genezingsproces in feite een soort overdracht 
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plaats van de sjamaan naar de zieke. Deze overdracht is niet een enkelvou-
dig gebeuren, maar is een totaal van religieuze, bovennatuurlijke, spiritu-
ele, geestelijke en sociale impulsen, zonder dat deze duidelijk van elkaar 
te scheiden zijn. Een kernpunt van de overdracht is echter de energie. De 
sjamaan opent daartoe de eigen energiecentra en zendt zijn energie door 
naar de zieke. Op deze manier worden energietekorten in de zieke aange-
vuld en eventuele blokkades opgeheven. De zieke verkrijgt hierdoor nieuwe 
levensenergie op een manier waardoor hij er zelf mee kan werken. Een en 
ander heeft uiteraard een sterke psychologische werking op de zieke (ont-
vankelijkheid voor het genezingsritueel), maar kan ook tot herstel leiden 
van een verloren gegaan contact met de sociale groep of leefgemeenschap, 
en met de bovenwereld. 

Het voorgaande overwegende, komt de gedachte op dat het genezen van 
individuele zieken voor het sjamanisme misschien niet steeds op de eerste 
plaats komt, maar dat het achterliggende doel kan zijn daarmee de eenheid 
en het voortbestaan van de groep of de leefgemeenschap te verzekeren. Dat 
zou begrijpelijk zijn gezien hun soms barre leefomstandigheden: klimaat, 
voeding en water, roofdieren, vijandelijke stammen, interne spanningen, 
enzovoorts.

De boven- en benedenwereld
Het gaat hier eigenlijk om de vraag of achter de dagelijkse wereld waarin wij 
leven, eten en drinken en met onze vrienden omgaan, nog een onzichtbare 
wereld schuilgaat die in feite een belangrijk deel van onze aardse wereld en 
leven bepaalt. In deze onzichtbare bovenwereld zouden zich krachten, ener-
gieën en invloeden afspelen, veelal in de vorm van geesten en goden, waar-
van wij geen weet hebben, maar waarvan we wel de gevolgen zouden onder-
vinden in de vorm van natuurrampen, ziekte en geweld. Deze achterliggende 
wereld kan zich ook uitdrukken in rotsen, andere schepselen en planten. 

WINTI 
De term winti betekent ‘wind’ maar tegelijk ook ‘geest’. Van oorsprong is 
dit een Afro-Surinaamse godsdienst, waarin het geloof in goden en geesten 
centraal staat. Deze bovennatuurlijke wezens kunnen bezit nemen van een 
mens en zijn bewustzijn uitschakelen. Zij zijn in staat verleden, heden en 
toekomst te overbruggen, ze kunnen ziekten genezen maar ook veroorza-
ken. Winti is een samenhangend geheel van opvattingen, gebruiken, zeden, 
normen, taal en kunstzinnige uitingen. 

Alles wat we over deze godsdienst of levensbeschouwing weten, is be-
kend door overlevering. Binnen winti bestaan diverse varianten; elk gebied 
in Suriname, alsook in Nederland, heeft zijn eigen karakter. Deze genees-
wijze is nauw verwant aan het sjamanisme. De wortels ervan liggen in het 
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huidige Ghana, Togo, Benin, Kongo en Nigeria. In Suriname mengden deze 
zich met de medische systemen van de indianen, later kwam daarbij de 
invloed van de Hindoestanen en Javanen, terwijl ook de christelijke achter-
grond van de kolonisator meespeelde. Al vanaf het begin van de slavenhan-
del leefde er echter verzet tegen de blanke kolonisator. Onder de ontsnapte 
slaven, de marrons, kreeg de winticultus een hernieuwde betekenis; tegen-
woordig zien de Surinamers winti steeds meer als een belangrijk onderdeel 
van hun culturele identiteit. 

Filosofie
Zoals vermeld spelen in de wintifilosofie goden en geesten een centrale 

rol. Bovenaan staat Anana, de schepper, hij die heerst over al wat leeft. De 
onder hem staande goden worden onderverdeeld in luchtgoden, watergo-
den, aardegoden en bosgoden. Voorts zijn er persoonlijke winti’s, familie-
winti’s, stamwinti’s en dorpswinti’s. De goden communiceren met elkaar 
en tonen in hun gedrag soms opvallend menselijke trekjes, ze kunnen boos 
worden, zich gevleid voelen en klagen over gebrek aan aandacht. Naast de 
goden kent men de geesten, bijvoorbeeld van overledenen. Het zijn de voor-
ouders die men in ere dient te houden; zij beschermen hun nakomelingen en 
zorgen ervoor dat de familie op harmonische wijze bij elkaar blijft.

Het mensbeeld in de winticultuur is opgebouwd uit drie elementen: 
– kra, de ziel, het goddelijke in de mens. De kra beschermt het individu 

tegen boze machten en invloeden. Het is een soort geestelijk afweersys-
teem;

– yorka, het lichamelijke aspect van de mens, dat deel van de mens dat na 
de dood wordt begraven;

– djodjo, een geestelijk ouderpaar dat zowel uit voorouders als uit geesten 
kan bestaan. Zij zorgen voor het individu en zullen hem of haar nooit in 
de steek laten.
Ziekte ontstaat wanneer kra, yorka en djodjo niet met elkaar in even-

wicht zijn of wanneer zij niet in harmonie verkeren met het bovennatuur-
lijke, het milieu, de samenleving en de familie. Traditiegetrouw zijn er zo-
genoemde doktersziekten en ‘zwarte’ of magische ziekten. Het zijn vooral 
de laatstgenoemde waarmee de wintigenezer te maken krijgt. De ziekte kan 
zich uiten in stemverlies, geheugenverlies, verlamming, verkoudheid of zelfs 
de dood. Deze ziekten kunnen het gevolg zijn van overtreding van het indi-
vidu tegen de bovennatuurlijke wereld. 

Genezers
In de winticultuur worden drie groepen genezers of medicijnmannen on-
derscheiden: 
– de lukuman/vrouw is de ziener die op bovennatuurlijke wijze kan vast-

stellen om welke ziekte het gaat; hij stelt dus de ‘diagnose’;
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– de bonuman/vrouw is de medicijnman die de patiënt met wintirituelen 
behandelt;

– de dresiman/vrouw is gespecialiseerd in de behandeling met genees-
krachtige kruiden. 
Vaak worden deze drie benaderingen door één en dezelfde persoon uit-

geoefend. Een luku is een bijeenkomst of ceremonie die soms dagen kan 
duren en waarbij wordt vastgesteld wat het probleem van de zieke is. De 
lukuman prevelt formules, brengt offers en zingt liederen in de wintitaal. 
Ook droomuitleg kan hier een rol spelen. De hulpvrager wordt vrijwel al-
tijd vergezeld door zijn familie. 

De belangrijkste toegepaste behandelingen 

– Gebedsrituelen: in het gebed wordt de schepper (Anana) aangeroepen. 
Het gebed is een vorm van bezinning, een manier om afstand te nemen 
van de dagelijkse gebeurtenissen en om de goden en geesten te verzoeken 
om steun.

– Geneeskrachtige kruiden: deze worden gebruikt om bovennatuurlijke 
krachten in beweging te brengen. De bonuman of dresiman bepaalt de 
richting en de omvang van die krachten. De kruiden worden gegeten 
of gedronken, op de huid gesmeerd of via rook van verbrande planten 
ingeademd.

– Marrongeneeswijze: marrongemeenschappen van oorspronkelijk het 
oerwoud in gevluchte slaven hebben een eigen genezingstraditie waarin 
geneeskrachtige kruiden een grote rol spelen. Medicinale planten wor-
den vooral bij psychische en psychosociale problemen toegepast. Door-
gaans staat daarbij de preventieve betekenis voorop, teneinde in harmo-
nie te leven met zichzelf en de omgeving of natuur.

– Rituele dans: dit is een therapeutisch feest waarbij de zieke het middel-
punt is. Het ritueel is een samenspel waar mensen, goden en geesten 
elkaar ontmoeten. Het ritueel begint na zonsondergang met een maaltijd 
die aan de geesten wordt aangeboden. Als de geesten hebben gedanst, 
geeft de bonuman aan dat de winti’s aan de beurt zijn. Het wintidansri-
tueel, oftewel de godendans, begint altijd met Aisa-liederen. Aisa is de 
winti van de aarde, vaak voorgesteld als moeder. De liederen worden 
begeleid door een kawina-orkest, waarin trommels en andere slagin-
strumenten zorgen voor een snel opzwepend ritme. Het resultaat van 
het ritueel kan bijdragen aan een vermindering van angst, herstel van 
verstoorde relaties en van zelfrespect.
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– Rituele kennis: kennis kan ook ten kwade worden aangewend. Deze 
zwarte magie kan mensen ziek maken. Iemand die zijn kennis in deze zin 
gebruikt heet wisiman, naar het kwaad dat iemand je toewenst. Ook het 
verschijnsel van de voodoo is een onderdeel van de winticultuur, gesym-
boliseerd door een slang. Wanneer deze in contact komt met geesten, 
wordt hij boosaardig. Daardoor kan men ziek worden of een vloek over 
zichzelf afgeroepen.

– Rituele maaltijden: sommige behandelingen beginnen met een maaltijd. 
Dit is een groot diner, waarbij de lekkerste dingen apart worden gehou-
den om de winti’s gunstig te stemmen. De winti’s maken in een droom 
aan de bonuman of patiënt bekend wat ze willen eten. 

 
– Trance: de trance verbindt de mens met de wereld van de winti’s en de 

geesten. Een winti of geest van een voorouder kan bezit van iemand ne-
men. De persoon die in trance raakt, spreekt namens een winti of voor-
ouder. Elke winti manifesteert zich in een specifieke dansvorm, waar-
door de bonuman kan zien met welke winti hij te maken heeft. Ook kan 
men de winti herkennen aan de kleding, functie, lichaamstemperatuur 
en de diepte van de trance van het medium. Tijdens de trance kunnen 
mensen vaak buiten hun lichamelijke grenzen treden. Ze kunnen over 
vuur lopen zonder zich te verbranden, kunnen abnormale spierkracht 
ontwikkelen of opvallend lang onder water blijven. 

– Zuiveringsrituelen: om de winti te verzoenen, wordt de hulp van de bo-
numan ingeroepen en een zuiveringsritueel gehouden. Hierbij begiet de 
bonuman de patiënt met water uit een kalebas waaraan onder ande-
re kruiden zijn toegevoegd, steekt hij kaarsen aan, brandt wierook en 
spreekt gebedsformules uit, vaak afgesloten met een kruidenbad.

OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN MET DE HEDENDAAGSE GENEESKUNDE
Als vergelijkingsbasis eerst een korte schets van de hedendaagse westerse 
geneeskunde en haar wetenschappelijke onderbouwing. 
– Zij heeft in de loop van eeuwen een helder inzicht verworven in de bouw 

en werking van het menselijk lichaam (anatomie en fysiologie).
– Zij heeft een redelijk bruikbaar systeem ontwikkeld voor het in diagnos-

tische zin classificeren van ziekten (zoals de internationale classificatie 
van ziekten, de zogenoemde icd-10).

– Zij verkreeg een groeiend inzicht in de ontstaanswijze en verdere ont-
wikkeling van talrijke ziekten, met name ziekten van infectieuze en erfe-
lijke aard.

– Zij heeft een strenge onderzoeksmethodologie ontwikkeld voor het in 
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statistische zin toetsen van veiligheid en werkzaamheid van specifieke 
therapieën (zie hoofdstuk 4).

– Zij is doende de diepste geheimen van het verschijnsel ‘leven’ te ontrafe-
len. 
Geen andere geneeswijze kan zich met deze prestaties meten. Deson-

danks rijst de vraag: heeft deze biomedische geneeskunde misschien toch 
iets belangrijks gemist? 

1e observatie
Er blijkt sprake te zijn van een stelselmatige kruisbestuiving tussen de di-
verse geneeswijzen, inclusief de huidige reguliere geneeskunde. Twee voor-
beelden daarvan zijn: 
– De Japanse geneeskunde: in de Japanse vorm van yoga (okido yoga) is 

een veelheid aan informatie en ervaring samengebracht uit de westerse 
geneeskunde, de oosterse geneeskunde, de Indiase yoga en verschillen-
de godsdiensten. De Japanse geneeskunde heeft duidelijke wortels in de 
Chinese geneeskunde (acupunctuur) die Japan echter bereikte via Ko-
reaanse artsen. Al in de zestiende eeuw maakte Japan kennis met de 
westerse geneeskunde, aanvankelijk door de Portugezen en later door 
de Nederlanders vanaf het eilandje Decima.

– Wintigeneeskunde: deze voornamelijk Surinaamse geneeswijze heeft haar 
wortels in Ghana, Togo, Benin, Kongo en Nigeria. In Suriname mengden 
deze zich met de medische systemen van de indianen, later kwam daarbij 
de invloed van de Hindoestanen en Javanen, terwijl ook de westerse me-
dische oriëntatie van de Nederlandse kolonisator meespeelde.

2e observatie
In de betreffende geneeswijzen zien we zowel vormen van horizontaal als 
van verticaal denken, in wisselende verhoudingen. Horizontaal denken 
duidt erop dat het denken van de mens of de cultuur waarbinnen deze leeft 
of werkt, voornamelijk is gericht op het hier-en-nu van het bestaan, c.q. de 
nauwe relatie daarvan met de eigen omringende natuurlijke en materiële 
omgeving. Verticaal denken wil daarentegen zeggen dat de mens nog een 
wereld boven zich (of achter de bestaande zichtbare wereld) erkent of ver-
moedt van kosmische krachten, ideeën, goden, geesten en/of zielen. Deze 
werd eerder al aangeduid als ‘bovenwereld’. Het verticale denken voegt een 
dimensie toe aan het horizontale denken: een wereld van beïnvloedende en 
zingevende krachten ten aanzien van de benedenwereld. Het verticale den-
ken is dan ook als regel holistisch van aard. 

3e observatie
De besproken geneeswijzen suggereren een sterke verbondenheid tussen 
geneeskundig stelsel en de gevestigde cultuur. Cultuur kan worden gezien 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   510 22-11-16   10:11



511

SPIRITUELE EN TRADITIONELE GENEESWIJZEN

14

als alles wat de mens aan de levende en niet-levende wereld (op een bepaal-
de plaats op aarde) heeft toegevoegd. In principe beantwoordt de cultuur 
alle vragen van de leden ervan naar de zin van het leven, de relatie tot het 
hogere, het omgaan met de natuur, het voortbestaan na de dood, etc. Het 
is echter niet zo, zoals veel mensen in het Westen lijken te denken, dat al-
leen de ‘primitieve’ geneeswijzen over een eigen cultuur zouden beschikken. 
Immers, ook de westerse geneeskunde is duidelijk geworteld in een eigen 
(westerse) cultuur. In toenemende mate wordt echter ook de westerse mens 
geconfronteerd met de gevolgen van zijn handelen. Daardoor bestaat de 
noodzaak binnen de westerse cultuur om oude waarheden opnieuw te be-
zien. 

4e observatie
In het algemeen is er sprake van een soort natuurfilosofie bij de eerder be-
sproken spirituele geneeswijzen, met als belangrijkste kenmerken: 
– verbondenheid tussen de persoon en zijn omgeving, inclusief de eventu-

ele bovenwereld; 
– evenwicht en harmonie: het streven naar en in stand houden van even-

wicht en harmonie staat centraal wat betreft het lot van de wereld en de 
mens, en het handhaven van gezondheid;

– krachten en energieën: essentieel is dat men bijzondere, niet-zichtbare 
krachten en energieën ervaart, zowel wat betreft het in stand houden 
van en het richting geven aan het leven, als in de communicatie met de 
bovenwereld; 

– het lichaam-geestbewustzijn: geen enkele cultuur maakt, voor zover ons 
bekend, zo’n scherp onderscheid tussen lichaam en geest (met de nadruk 
op lichaam) als de westerse. Voor diverse geneeswijzen is het echter van-
zelfsprekend dat de mens een eenheid is van lichaam en geest, en dat de 
geest ontvankelijk is voor krachten en energieën van buitenaf die geluk 
of ongeluk bepalen. De persoon dient voortdurend zijn poorten open 
te houden naar ‘het hogere’. Dit wordt in feite bepaald door onze aan-
dacht.

5e observatie
Geneeswijzen kunnen van elkaar leren, zo zou de westerse geneeskunde 
meer begrip en respect kunnen opbrengen voor andere geneeswijzen. We-
tenschap en geneeskunde zijn nooit af, we kunnen van elkaar leren. De 
westerse geneeskunde zou ook kunnen trachten de individuele patiënt meer 
als totaalpersoon te benaderen, waarin processen van evenwicht en even-
wichtshandhaving een doorslaggevende rol spelen. 
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3. RELIGIEUZE BEHANDELWIJZEN 

BEDEVAARTEN
Mensen die een bedevaart of pelgrimstocht maken, verlaten een vertrouw-
de plek om verlangend op pad te gaan. Het gaat vrijwel altijd om een reis 
naar een heilige plaats. Bij veel bedevaarten zoeken pelgrims genezing van 
lichamelijke en/of geestelijke klachten. De benamingen bedevaart en pel-
grimstocht worden door elkaar gebruikt. Bedevaarten komen bij vrijwel 
alle godsdiensten voor. 

Vanaf het ontstaan van het christendom waren er pelgrimstochten naar 
het heilige land. In Nederland kregen de katholieken pas in de negentiende 
eeuw de vrijheid terug om hun godsdienst openlijk uit te oefenen. De bede-
vaarten en processies bloeiden daarna weer op. Passend in dit nieuwe elan 
is het ontstaan van Lourdes als bedevaartsoord. In 1858 verschijnt Maria 
verschillende malen aan het 14-jarige meisje Bernadette Soubirous. Maria 
wijst haar een bron met geneeskrachtig water. Het volk stroomt toe en er 
gebeuren medisch onverklaarbare dingen. In 1883 vertrok de eerste bede-
vaart uit Nederland naar Lourdes. Vanaf 1894 gingen er jaarlijks meerdere 
treinen en vanaf 1949 ook meerdere vliegtuigen naar Lourdes. Ook zijn er 
bedevaarten naar bijvoorbeeld Santiago de Compostella.

Er kan hierbij sprake zijn van een ascetische oefening (strenge soberheid 
en onthouding), de uiting van de eigen geloofsbeleving, de verering van een 
heilige, of het verlangen naar genezing van een ziekte. Het belangrijkste wat 
de deelnemer daarbij zoekt is kennelijk innerlijke rust, kracht en vertroos-
ting. Soms is het doel het graf van een heilige of een afbeelding van Maria. 
Jaarlijks vinden ook in Nederland zelf veel bedevaarten plaats, bijvoorbeeld 
naar heilige plekken te Heiloo, Volendam, Renkum, Roermond, Sittard of 
Wittem.

CHRISTIAN SCIENCE 
Mary Baker Eddy (eerste helft negentiende eeuw) geldt als de stichter van de 
Christian Science-beweging. Zelf had ze te kampen met een slechte gezond-
heid en zocht ze intensief naar mogelijkheden om te genezen. Ze kwam tot 
de conclusie dat ziekte zetelt in het gemoed en langs die weg moet worden 
bestreden. De mens is een afspiegeling van god, dus geen biologisch orga-
nisme, opgebouwd uit erfelijke factoren. In werkelijkheid is ziekte is een 
illusie, ze moet worden behandeld als fout en uit het denken worden ver-
bannen. Om beter te kunnen worden moeten zieken hun denken omgooien 
van materie-gerichtheid naar geest-gerichtheid en van ik-gerichtheid naar 
God-gerichtheid. Zo kan zelfs de meest uitzichtloze lichamelijke aandoe-
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ning worden overwonnen. Doel van de genezing is dan ook niet het genezen 
van de ziekte maar het genezen van het denken van de mens. Naast het 
gebed zijn daarvoor een systematische bestudering van de Bijbel en het zich 
openstellen voor de liefde van God nodig. 

GEBEDSGENEZING  
De gebedsgenezing onderscheidt zich van bijvoorbeeld de Christian Science 
doordat het gebed centraal staat, niet zozeer de kerkelijke gemeenschap of 
een bepaalde godsdienstige filosofie. Gebedsgenezingen komen zowel voor 
bij katholieken als bij protestanten en kleinere kerkgenootschappen. Het 
accent ligt doorgaans op God, niet op de genezer. Veelal wijst men (daar-
naast) medisch professionele hulp niet af. Vrijwel alle culturen en wereld-
godsdiensten kennen een vorm van genezing door gebed, zoals de oude 
Egyptenaren en de Grieken. In de eerste gemeenten van de christelijke kerk 
werden ook diakenen en oudsten ingeschakeld bij het genezen van ziekten. 
Wat het katholieke geloof betreft, verschoof het accent van de genezing van 
het lichaam naar het behoud van de ziel. Sommige evangelisten kregen in 
ons land de nodige aandacht, zoals de Amerikaanse evangelist Thomas Lee 
Osborn (pinkstergemeenten). De protestantse kerken staan enigszins ambi-
valent tegenover de gebedsgenezing, maar de gereformeerde kerken publi-
ceerden in 1992 het rapport ‘De kerk als helende gemeenschap’. De ziekte 
wordt door de gelovigen vaak gezien als iets dat van God is gezonden. 
Anderzijds kan ziekte worden beleefd als iets van de duivel, bijvoorbeeld in 
radicale pinksterkringen. In minder radicale kringen is er echter een breed 
gedeelde overtuiging dat ziekte het gevolg is van zondigen in de vorm van 
bijvoorbeeld lichamelijk geweld, negatieve psychische invloeden en andere 
ziekmakende invloeden als bezorgdheid, wrok, angst en verbittering. In alle 
gevallen moet men vertrouwen op God die immers gezegd heeft: ‘Ik ben uw 
verlosser’. 

ISLAMITISCHE GENEESKUNDE 
In Nederland wonen ruim 700.000 moslims, ongeveer 4% van de totale 
bevolking. In de belevingswereld van een deel van de moslims wordt geen 
scherp onderscheid gemaakt tussen officiële leer en de eigen dagelijkse prak-
tijk daarvan; volksgeneeskundige opvattingen en methoden hebben hier een 
natuurlijke plek. Islamitische genezers kunnen een Turkse, Marokkaanse of 
Surinaamse achtergrond hebben; zij baseren zich allen op de Koran en op 
de geschriften van Mohammed. Islamitische genezers maken gebruik van 
gebedsgenezing, kruiden, massage en paranormale gaven.
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Filosofie
In het ontstaan van een specifieke islamitische geneeskunde spelen twee 
bronnen een duidelijke rol. De ene voert terug naar de oude Griekse bescha-
ving; de belangrijkste medische werken van de oude Grieken werden ook 
vertaald in het Arabisch. Anderzijds waren er invloeden vanuit Perzië en 
zelfs India (het soefisme). Tegelijk was er ook sprake van de ontwikkeling 
van een andere stroming, als ‘profetische geneeskunde’ aangeduid, welke 
herleidbaar is tot de profeet Mohammed, min of meer als reactie op de 
bovengenoemde wereldse geneeswijzen. De profetische geneeskunde geeft 
meer praktische adviezen en recepten zonder zich te verliezen in theorieën 
en medische verhandelingen; de invloed van het islamitische geloof is hierin 
sterker vertegenwoordigd. Deze geneeskunde lijkt zich op het platteland het 
sterkst te hebben gehandhaafd. 

De islamitische genezer maakt onderscheid tussen ziekten met natuurlij-
ke oorzaken en ziekten met een bovennatuurlijke oorzaak. Het zijn vooral 
de ziekten met een (veronderstelde) bovennatuurlijke oorzaak waarvoor 
men de hulp zoekt van een islamitische genezer. Deze werkt daarbij met 
drie mogelijke oorzaken: magie, het boze oog en boze geesten. 

Magie: hierbij gaat het vooral om ‘zwarte magie’ of ‘tovenarij’. Deze kan 
worden uitgeoefend door het uitspreken van bepaalde formules of het 
uitvoeren van bepaalde rituelen. De effecten van magie worden vooral 
bestreden met amuletten. Bijvoorbeeld een papiertje met een Korantekst 
dat in een leren of plastic zakje op het lichaam wordt gedragen. Daarnaast 
worden nog bepaalde rituelen uitgevoerd. 

Het boze oog: louter door naar iemand of naar iemands bezit te kijken, kan 
schade worden berokkend. Jaloezie zou hierbij een rol spelen; om effecten 
tegen te gaan, gebruikt men amuletten en blauwe kralen.

Boze geesten, ook wel djinns genoemd, oftewel onzichtbare wezens die 
kunnen verschijnen als mens of dier, en bezit kunnen nemen van bepaal-
de mensen. Zij hebben een bovennatuurlijke macht, zijn vaak wispelturig, 
wraakzuchtig of kwaadaardig, en kunnen de mens allerlei ziekten bezorgen. 
Er zijn anderzijds ook djinns die bij de goede machten behoren. Amuletten 
en riten kunnen de mens tegen de djinns beschermen. Islamitische genezers 
voeren gesprekken met de patiënt en voeren bepaalde rituelen uit; zij kun-
nen daarbij Koranverzen gebruiken. 

Het begrip baraka speelt hierbij een grote rol. Letterlijk betekent deze 
term ‘zegenbrengende kracht’. Het is een goddelijke kracht die beschermt 
tegen het boze oog. Het is ook een positieve kracht die genezing brengt. De 
Koranverzen en het reciteren daarvan ontlenen vooral hun betekenis aan 
deze baraka. Baraka is dan ook overdraagbaar, van persoon naar persoon 
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en van object naar object. Bij ziekte kan deze baraka uit de patiënt wegge-
vloeid zijn.

Werkwijze
De islamitische geneeskunde is een holistisch (op eenheid gericht) medisch 
systeem. De geneeswijze gaat ervan uit dat voor gezondheid een evenwicht 
moet bestaan binnen de persoon alsook tussen de persoon en zijn omge-
ving. De mens is in deze visie een eenheid van lichaam en geest. Ziekte en 
gezondheid zijn gaven van Allah. De islamitische genezer is in principe de 
schakel tussen mens en God; werkelijke genezing komt van God.

De patiënten komen uit alle lagen van de bevolking en variëren in leef-
tijd van jong tot oud. Niet zelden is er een samenhang met psychische en 
sociale problemen, zoals werkloosheid, slechte woonsituatie, discriminatie, 
alcoholisme of problemen met kinderen. Dit komt in feite neer op levens-
vragen en vragen met betrekking tot zingeving. 

In zekere zin zijn islamitische genezers dus tevens een soort maatschap-
pelijk werker; zij proberen daadwerkelijk naast de patiënt te staan bij het 
oplossen van sociale problemen. Sommige Nederlandse moslims bezoeken 
in hun land van herkomst graven van heiligen ter genezing van ziekten. 
Voorts wordt gebruikgemaakt van hulpmiddelen als kruiden, voedingsad-
viezen, massages, handoplegging, enzovoort.

Hoffer (2005) deed onderzoek naar het effect van de behandeling onder 
27 patiënten van islamitische genezers. Hij concludeerde dat deze genezers 
in sommige gevallen in staat blijken een zieke in een schijnbaar uitzichtloze 
situatie een nieuw perspectief te bieden, vooral dankzij een combinatie van 
symbolische handelingen en praktische adviezen die aansluiten bij de denk- 
en leefwereld van de patiënt. Kwalen kunnen daardoor verdwijnen en de 
zieke kan een andere houding verkrijgen ten opzichte van zijn klachten of 
problemen. Hierbij moet bedacht worden, zo beklemtoont Hoffer, dat in 
Nederland zaken als religie en zingeving in de gewone geneeskunde (maar 
niet alleen daar) steeds minder aandacht krijgen. De zogenoemde alternatie-
ve geneeswijzen, waaronder ook de islamitische geneeskunde is te rekenen, 
vullen hier een leemte op. 

ROZENKRUISERSGENEESWIJZE 
In de geschriften van de rozenkruisers is een compleet systeem voor ge-
nezingswerk weergegeven. De behandeling vindt op afstand plaats en kan 
zowel door artsen als door leken worden toegepast. De volgende voorwaar-
den moeten daarbij in acht worden genomen:
– de patiënt staat welwillend tegenover de behandeling;
– het tijdstip van behandelen moet voor de patiënt optimaal zijn, bij voor-

keur tussen twee en drie uur ’s nachts;
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– er mag geen kritiek worden geleverd op andere geneesmethoden;
– de therapeut informeert zich globaal over de ziekte van de patiënt;
– hij vraagt kort naar de leefregels van de patiënt; deze mogen niet tegen-

natuurlijk zijn;
– degene die behandelt dient helder en gezond te zijn.

De behandelaar is slechts een instrument tussen de kosmische krachten 
op aarde en de patiënt. Hij moet geconcentreerd aandacht schenken aan 
twee factoren: de patiënt die de hulp nodig heeft, en de kosmische krachten 
waardoor men wordt omringd en die tijdens de behandeling worden ge-
bruikt als instrument voor de genezing. 

SOEFIGENEESKUNDE 
In het Westen werd de soefigedachte aan het begin van de twintigste eeuw 
verspreid door Inayat Kahn, geboren in het Indiase Baroda. Hij omschrijft 
de zogenoemde universele eredienst als een dienst die mensen van godsdien-
stige groeperingen de gelegenheid geeft gezamenlijk een eredienst te hebben. 
Op deze manier vereer je de grote wijzen die van tijd tot tijd op aarde zijn 
geweest om de mensheid te dienen. Op het altaar van de universele eredien-
sten worden de verschillende heilige geschriften gelezen. Doel is het bele-
ven van de fundamentele eenheid van de grote wereldgodsdiensten, omdat 
ze alle afkomstig zijn van één bron en zich inzetten voor hetzelfde ideaal. 
Tot deze wereldgodsdiensten worden gerekend: hindoeïsme, boeddhisme, 
zoroastrische godsdienst, joodse godsdienst, christendom en islam.

In de soefigeneeskunde geldt dat je wanneer je volgens je eigen toon trilt, 
je gezond voelt. Volgens de soefi’s liggen aan alle ziekten psychische factoren 
ten grondslag. Mentale en spirituele processen zijn de oorzaak van lichame-
lijke ziekteverschijnselen; de geest heeft alle macht over de stof (het lichaam) 
omdat de stof het resultaat is van de geest. Meestal heeft de zieke geen inzicht 
in de oorzaak van zijn klachten. De therapeut zal aandacht besteden aan ge-
laatsuitdrukking, stem, beweging en dergelijke. Bij de anamnese zal hij vragen 
naar levensomstandigheden, houding tegenover het leven en naar het werk dat 
de patiënt doet. Ook is hij geïnteresseerd in de omgeving waarin de patiënt 
vertoeft, het voedsel dat hij gebruikt en naar welke kleuren diens voorkeur 
uitgaat. De soefirichtlijnen om gezond te blijven en ziekte te bestrijden zijn 
hiervan afgeleid. Een zieke kan alleen worden genezen als hij voldoende geloof 
in de geneeskracht en vertrouwen in de genezer heeft. Dit vertrouwen geeft 
ook de mogelijkheid de ademhaling beter te beheersen, de wil krachtiger te 
maken en het magnetisme uit de kosmos in zich op te nemen. Hypnose, sug-
gestie, magnetisme, geluidsgolven en kleuren kunnen van buitenaf op de zieke 
inwerken. In deze geneeswijze kan toch ook van een belangrijke Aziatische, 
dus niet-westerse invloed, worden gesproken. Soefigeneeskunde past in die zin 
ook onder de rationele traditionele systemen (zie groep 5).
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SPIRITISTISCHE GENEESKUNDE
In een ver verleden maakte deze geneeswijze deel uit van het protestantisme. 
Enkele van de genezers binnen deze beweging beschouwen zichzelf als op-
volgers in de rechte lijn van de eerste christenen, met het geloof in de Heilige 
Geest als brenger van de goddelijke geneeskracht. Toen het spiritisme in het 
midden van de negentiende eeuw populair werd, was het oorspronkelijk een 
huiskamergebeuren met seances, waarbij de tafel danste, er muziek werd 
gespeeld en voorwerpen zichtbaar werden gemaakt. Later kwam de nadruk 
te liggen op het contact met de geesten van hen die overgegaan waren. Nog 
later werd het spiritisme een religieuze cultus, die er voornamelijk op gericht 
was te bewijzen dat er leven is na de dood. Volgens spiritisten is in ieder 
mens een vermogen aanwezig dat kan worden opgewekt door de goddelijke 
genezende kracht, zelfs bij mensen die zich niet bewust zijn van die kracht en 
in het geheel niet in God of in geesten geloven. De meeste spiritistische gene-
zers raken tijdens hun genezing in trance, of in elk geval in een veranderende 
bewustzijnstoestand. Het doel hierbij is om contact te maken met een geest 
die hen zal leiden; deze geest neemt op dat moment bezit van hen.

4. PERSOONLIJKE TRANSFORMATIE 

In deze rubriek worden behandelmethoden besproken die over het alge-
meen niet worden aangewend om ziekten te genezen, maar die een optima-
le gezondheid en welbevinden willen bevorderen. Wanneer de methode er 
daadwerkelijk in slaagt gezondheid (duurzaam) te verbeteren en de persoon 
gezonder te doen leven, is er sprake van een ‘transformatie’. De mens is in 
dat geval overgegaan naar een hogere stap in zijn bewustwording en besef 
van gezondheid. Behandelmethoden besproken in deze paragraaf vertonen 
daarom enige verwantschap met de in hoofdstuk 11 besproken lichaam- 
en-geesttherapieën.

BIORITMIEK 
Deze methode gaat uit van drie ritmes in het menselijk leven:
a. Het lichaamsritme met een cyclusduur van 23 dagen; het is bepalend 

voor lichaamskracht, uithoudingsvermogen, weerstand, ondernemings-
drang en werklust. 

b. Het gevoelsritme met een cyclus van 28 dagen; het beïnvloedt stemming, 
gemeenschapszin, meditatie, scheppend vermogen en intuïtie.

c. Het intelligentieritme met een cyclus van 33 dagen; het heeft invloed op 
opnamevermogen, scherpzinnigheid, tegenwoordigheid van geest, slag-
vaardigheid, reactie- en concentratievermogen. 
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Alle drie ritmen zijn in twee helften verdeeld, waarbij de plusfase voorafgaat 
aan de minfase. De plusfase is vooral de actieve periode; alle eigenschappen 
kunnen dan maximaal werkzaam zijn. De overgang van plus- naar min-
fase is vaak wat kritiek, er is dan sprake van onevenwichtigheid die naar 
twee kanten (plus of min) kan doorslaan. Het beginpunt van iemands rit-
me wordt bepaald door de geboortedatum. Sommige eigenschappen in het 
ene ritme zouden die in een ander ritme kunnen versterken of verzwakken; 
er is dus sprake van een onderlinge beïnvloeding van de drie ritmen. Een 
overzicht van het verloop van de ritmen in de tijd heet een ritmogram. Op 
grond daarvan zou voor de ‘patiënt’ zijn vast te stellen wanneer zijn of haar 
gunstige dagen vallen om iets te ondernemen en wanneer dat beter zou 
kunnen worden nagelaten. 

COMPASSIONATE TOUCH 
Compassionate touch wil zeggen: liefdevolle en ondersteunende aanraking. 
Deze behandeling is met name geschikt voor massagetherapeuten, hulp-
verleners of hospicemedewerkers bij stervensbegeleiding. De beoefenaar 
kan hierdoor ook in persoonlijke zin groeien, hij kan zelf de kracht van 
menselijke aanraking ervaren. Compassionate touch zou op die manier 
zelfs kunnen bijdragen aan een positieve verandering in zorginstellingen, 
bijvoorbeeld ter vermindering van het geneesmiddelengebruik. Vooral bij 
mensen met dementie is het gewenst meer af te stemmen op de psychoso-
ciale en geestelijk behoeften van de bewoners van instellingen. Cursussen 
in compassionate touch zijn juist op dit laatste afgestemd. Het gaat daarbij 
om het scheppen van positieve betrokkenheid van familie, staf en medebe-
woners. Toepassers ervan wijzen erop dat hun benadering voortkomt uit de 
dagelijkse praktijk, gericht is op de relatie met de hulpvrager, en alleen mo-
gelijk is bij actieve aandacht van de hulpverlener. Maar deze benadering is 
ook nog eens kostenbesparend. Compassionate touch brengt de wereld van 
de medische technologie samen met die van de humane kant van de zorg. 
Veel ouderen, vooral de dementerenden onder hen, blijken in feite een meer 
of minder ernstig tekort aan menselijk contact en aanraking te ervaren, 
samenhangend met gevoelens van eenzaamheid, wantrouwen aangaande 
de (officiële) zorgverlening, angst en onzekerheid en afnemend prikkelver-
mogen van de zintuigen. In veel gevallen lijden deze mensen (ook) aan an-
dere lichamelijke ziekten. In deze situaties kan door liefdevolle aanraking 
betrokkenheid en zorg worden overgedragen, meer zekerheid worden ge-
boden, nabijheid en warmte tot stand worden gebracht en aanmoediging 
worden gegeven. 
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CREATIEVE THERAPIE 
In de creatieve therapie valt ook een zekere spiritualiteit te onderkennen, 
bijvoorbeeld de helende kracht van het mandalatekenen, het boventoon 
zingen of de vraag waar kunstzinnige inspiratie vandaan komt. Beeldhou-
wen of boetseren, drama, schilderen, muziek maken, dansen, het zijn alle-
maal uitingsvormen van de mens die ook iets geestelijks kunnen uitdruk-
ken. In het algemeen kunnen bij muziektherapie diverse elementen worden 
gebruikt waaruit muziek is opgebouwd: toonhoogte, duur van de tonen, 
toonkleur, volume, ritme, harmonie en melodie. Mensen gebruikten muziek 
in het verleden wel bij het verdrijven van pijn, beten van slangen en schor-
pioenen, of hallucinaties. In onze tijd krijgt muziek als therapeutisch middel 
toenemende aandacht. Daarbij wordt gesteld dat de mens een resonerend 
lichaam is, een soort levende klankkast. Tegenwoordig zien we therapeuti-
sche toepassingen van muziek in de psychiatrie of bij verstandelijk gehan-
dicapten, maar ook bij de behandeling van astma, migraine, maagklachten 
of te hoge bloeddruk. 

Een ander onderdeel van de creatieve therapie is het tekenen. Doel van 
het helend tekenen is, in zowel uiterlijk beeldende als innerlijk psycholo-
gische zin, meester te worden van je eigen ruimte, waardoor je de wereld 
vanuit een innerlijke balans tegemoet kunt getreden. Door gericht gebruik 
te maken van vorm, kleur en beweging kunnen de helende, harmoniserende 
en opbouwende krachten in de patiënt worden aangesproken. Helend teke-
nen kan kalmerend en ontspannend werken bij de deelnemer. Dankzij het 
tekenen of schilderen kan de fantasie zich vrijer ontwikkelen, oefent de pa-
tiënt zijn/haar waarneming en concentratie, kunnen emoties zich ontladen 
en kunnen grenzen worden verruimd. Veelgebruikte thema’s bij het helend 
tekenen zijn: de spiraal, de lemniscaat, spiegelbeelden, ritmisch tekenen, 
sprookjes, de boom, chakra’s en mandala’s.

EDUKINESIOLOGIE 
Deze therapie, ook wel hersengymnastiek genoemd, is speciaal ontwikkeld 
voor kinderen en bedoeld om beide hersenhelften beter te laten samenwer-
ken. Eenvoudig voorgesteld staat de linkerhersenhelft voor denkvermogen, 
het leren en het onderscheiden van dingen (analytische kant), de rechterher-
senhelft is de kant van de emoties, de muziek, de creatieve of integrerende 
kant. Soms werken de hersenhelften niet goed samen. Dit is te constateren 
door te letten op bewegingen als fietsen, lopen of het vangen van een bal; 
deze kunnen in sommige gevallen minder goed of klunzig verlopen. Ook 
zou het te merken zijn aan leerproblemen. Door oefeningen kan de samen-
werking tussen de hersenhelften worden verbeterd. Door een combinatie 
daarvan met methoden om stress te verminderen is ook verbetering op di-
verse andere fronten mogelijk.
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HELEND TEKENEN 
Zie: Creatieve therapie.

HOLISTISCHE GEZONDHEIDSTHERAPIE 
Holistische gezondheidstherapie (hgt) werkt aan gezondheidsherstel in de 
breedste zin van het woord. In het behandeltraject wordt een grote onder-
houdsbeurt gegeven op alle niveaus van energie: fysiek, etherisch, gevoels-, 
gedachten- en bewustzijnsniveau. Zwaktes worden in principe versterkt en 
belastingen van soms jaren terug worden opgeheven of verlicht. Deze be-
handelwijze gaat uit van vijf principes uit de natuurgeneeskunde:
– energie: doorstroming in en versterking van meridianen, chakra’s en de 

aura;
– prikkeloverdracht: versterking van het zenuwgestel;
– drainage: bevorderen van fysieke en psychische afvoer van afvalstoffen;
– voeding: opname en omzetting, zowel stoffelijk en energetisch;
– psyche: verbeteren van humeur, stemming en houding.

Lichamelijke en geestelijke functies vormen in deze aanpak een onlos-
makelijk geheel; er wordt van uitgegaan dat de ziel sturing geeft aan het 
leven op aarde; er ligt een diepere oorzaak achter alles. De therapeut tracht 
deze samen met de patiënt/cliënt te duiden. De therapeuten spreken in dit 
verband van ‘worteloorzaken’ van klachten. Daarmee worden essentië-
le storingen bedoeld die tot de aanwezige problemen hebben geleid. Deze 
worteloorzaken kunnen zich op heel verschillende gebieden bevinden in li-
chaam, energie en geest. Een klacht, hoe chronisch en van welke aard dan 
ook, verdwijnt volgens deze zienswijze als de worteloorzaken ervan zijn 
verwijderd.

Een holistisch gezondheidstherapeut werkt met vitamines, mineralen, 
aminozuren, enzymen, kruiden, spagyriek (homeopathisch bereide kruiden) 
en homeopathie, klank-, kleur-, metaal- en vele andere energiebehandelin-
gen. Ook worden (aspecten van) voetreflextherapie, shiatsu, acupressuur en 
essenties van diverse andere technieken aangewend. 

KLEURENTHERAPIE 
Deze therapie is een zelfstandig onderdeel van de lichttherapie. Voorstan-
ders van kleurentherapie veronderstellen dat kleuren van verschillende golf-
lengten een specifieke invloed op het menselijke lichaam hebben. Aange-
toond zou zijn dat bij mensen die worden blootgesteld aan zuiver rood licht 
de bloeddruk stijgt, de polsslag in frequentie toeneemt en de ademhaling 
versnelt. Blauw licht zou daarentegen een verlaging van de bloeddruk te 
zien geven, evenals afname van de frequentie van de polsslag en vertraging 
van de ademhaling. Elk lichaamsdeel wordt beïnvloed door de golflengte 
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van uiteenlopende kleuren. In de diagnostiek vormen paranormale elemen-
ten vaak een belangrijk element. Ook wordt de diagnose wel gesteld met 
behulp van de horoscoop, pendel of radionica-apparatuur. 

Een andere test is die van Lüscher, hoogleraar psychologie. Het uit-
gangspunt van deze test is dat de voorkeur en afkeur van iemand voor een 
bepaalde kleur een aanwijzing vormt voor zijn psychische en lichamelijke 
toestand. Mandel combineert de kleurentherapie met acupunctuur of ook 
wel met de kleurcirkel van Goethe die hij onderverdeelt in warme en koude 
kleuren. Toevoer van een kleur met een bepaalde frequentie aan de cellen 
van je lichaam zou deze weer in evenwicht brengen. 

Kleurentherapie wordt als zelfstandige therapie toegepast, maar ook in 
het kader van de antroposofische geneeskunde, de chakratherapie, soefige-
neeswijze, paranormale geneeswijzen, medische astrologie, meridiaanthera-
pie en ayurveda. 

MUZIEKTHERAPIE 
Zie: Creatieve therapie.

MIR-METHODE 
Als laatste methode in de categorie van de persoonlijke transformatie wordt 
hier nog kort de zogenoemde mir-methode genoemd. Deze methode is in 
wezen geen behandelmethode maar een zelfhelingsmethode. mir staat voor 
‘Mentale en Intuïtieve Reset’, een methode om jezelf grondig te herpakken. 
Zij wil vooral mensen aanspreken met emotionele en lichamelijke klachten 
die daar graag zelf iets aan willen doen. Er is hiervoor een instructievideo 
beschikbaar (via website www.mirmethode.nl). 

5. RATIONELE TRADITIONELE SYSTEMEN 

Dit onderdeel beschrijft enkele rationele traditionele geneeswijzen die bui-
ten het Westen zijn ontstaan, en soms al veel ouder zijn dan de westerse 
geneeskunde. Onder rationele geneeswijzen worden hier verstaan: genees-
kundige systemen die weliswaar verschillen van wat we in Nederland ge-
wend zijn, maar waaraan toch ook verstandelijke afwegingen en dagelijkse 
ervaringen ten grondslag liggen, maar dan wel bekeken vanuit een ander 
cultureel, soms spiritueel, kader dan het westerse. 
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JAPANSE GENEESKUNDE 
De Japanse geneeskunde is ongeveer in de vijfde eeuw ontstaan uit het con-
tact met de Chinese geneeskunde via Koreaanse artsen. Daarna vonden 
regelmatig uitwisselingen plaats tussen Japanse en Chinese artsen. Al in 
de zestiende eeuw maakte Japan ook kennis met de westerse geneeskunde, 
aanvankelijk door de Portugezen en later door de Nederlanders die vanaf 
het eilandje Decima een soort alleenrecht hadden op de handel tussen de 
westerse wereld en Japan. Omstreeks het midden van de vorige eeuw ont-
stond een opleving van de traditionele Japanse geneeskunde. In deze nieu-
we Japanse geneeskunde wordt het accent meer gelegd op massage en be-
wegingstherapie; ook de voedingstherapie (bijvoorbeeld de macrobiotiek) 
kreeg hier duidelijke aandacht. In filosofische zin is er een duidelijke over-
eenstemming tussen Chinese, Japanse, Tibetaanse en Koreaanse opvattin-
gen over de kosmos en de plaats van de mens daarbinnen. Ook in de Japan-
se geneeskunde treffen we dus het belang aan van qi, de allesoverheersende 
levensenergie, met de twee aspecten yin en yang. Wanneer er evenwicht is 
tussen deze krachten zijn we gezond; is er sprake van een verstoring van dit 
evenwicht, dan wordt de mens ziek.

Bij de diagnostiek wordt in de Japanse geneeskunde in de eerste plaats 
gebruikgemaakt van observatie (waarneming), waarbij er aandacht is voor 
de vorm van het lichaam, de houding, de bewegingen, de toestand van de 
huid en het gedrag. Daarnaast spelen luisteren en ruiken een belangrijke rol, 
en wordt een uitgebreide anamnese afgenomen. Voorts maakt de Japanse 
arts gebruik van lichamelijk onderzoek en palpatie. Als laatste kan hier de 
polsdiagnostiek worden genoemd.

Wat de therapie betreft heeft de Japanse geneeskunde zich vooral ont-
wikkeld in de richting van massage en bewegingstherapie. Van deze laatste 
zijn hier met name te noemen de aikido en okido-yoga.

 
Aikido 
Dit is in wezen een vechtsport, maar dan wel in een heel andere betekenis 
dan die wij in het Westen toekennen aan de term ‘vechten’. Het gaat hierbij 
namelijk niet om winnen of elkaar beschadigen, maar om in elkaar de le-
vensenergie te versterken. De term aikido betekent dan ook letterlijk de weg 
(do) naar harmonie (ai) met behulp van de universele energie (qi). Het gaat 
om een combinatie van een zelfverdedigingssysteem, een bewegingsleer en 
een methode om tot een harmonieuze gezondheid en levensstijl te komen. 
Deze methode is een soort rituele dans, waarbij de tegenstanders gezamen-
lijk zoeken naar het fundamentele in de mens. Men oefent het vermogen 
van geven en nemen, waardoor een harmonie kan ontstaan die levensener-
gie bij beide partijen opwekt. 
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Okido-yoga
Deze vorm van yoga is een dynamische manier van yoga, die berust op 
de filosofie en techniek van de Japanner Mashahiro Oki. In deze opvat-
ting van yoga is een veelheid aan informatie en ervaring samengebracht 
uit de westerse geneeskunde, de oosterse geneeskunde, de Indiase yoga en 
verschillende godsdiensten. Okido-yoga is vooral van nut bij houdings- en 
bewegingsafwijkingen, bij een onvolledige of onjuiste ademhaling en soort-
gelijke aandoeningen. De behandeling bestaat zowel uit geestelijke als uit 
lichamelijke aspecten. Bovendien wordt aandacht besteed aan meditatie en 
spirituele oefeningen en ook de voeding is van groot belang. De okido-yoga 
stelt de patiënt in staat het eigen lichaam en de eigen geest beter te leren 
kennen.

Macrobiotiek 
Een gezonde voeding neemt in de Japanse geneeskunde een belangrijke 
plaats in. De meest bekende hedendaagse toepassing daarvan is de macrobi-
otiek die de yin-yangprincipes toepast bij het kiezen en bereiden van voed-
sel. De voeding speelt een belangrijke rol bij het in evenwicht houden van 
een gezond lichaam, op voorwaarde dat yin en yang ook qua voeding in de 
juiste verhouding tot elkaar staan. Bij een onevenwichtigheid tussen deze 
twee principes ontstaat op termijn een meer of minder ernstige ziektetoe-
stand. Anderzijds kan een evenwichtige voeding worden ingezet ter gene-
zing van bepaalde kwalen. In feite is de macrobiotiek vooral een preventieve 
methode, meer dan een strikt curatieve of genezende. Of een voedingsaspect 
meer of minder yin of yang is, is afhankelijk van een aantal factoren, met 
als belangrijkste het watergehalte, de mineraalverhouding (vooral natrium/
kaliumbalans) de kleur en de groei. Op grond hiervan kan men een soort 
voedingsspectrum (schema) maken waarbij er een vloeiende overgang is van 
het meest yin naar het meest yang. 

De gemiddelde mens is het meest gebaat bij een dieet uit het midden. 
In Nederland zouden we voorkeur moeten geven aan producten die nei-
gen naar de yang-pool, omdat we leven in een koud en nat klimaat, dat 
dus overwegend yin is. Uiteindelijk is het echter de individuele aard van de 
mens die bepaalt wat zijn optimale voedingssamenstelling is. Het betreffen-
de voedsel is bij voorkeur afkomstig uit de eigen natuurlijke omgeving, en 
het is uiteraard niet chemisch bewerkt.

De algemene regel is dat alleen het voedsel uit de graancategorie ge-
schikt is als basisvoedsel, omdat graanproducten een gunstige natrium/ka-
liumbalans hebben. Over het algemeen zijn kunstmatig bewerkte voedings-
producten minder geschikt voor een langdurige gezondheid. 
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KOREAANSE HANDACUPUNCTUUR 
Deze geneeswijze gaat ervan uit dat de hand (zoals dat ook bij het gelaat, 
het oor en de voet het geval is) een microkosmos (afspiegeling in het klein) 
is van het gehele lichaam. Het functioneren van het menselijk lichaam en 
zijn organen zou kunnen worden beïnvloed door het stimuleren van de 
overeenkomstige punten op onze handen. In dit verband zijn 14 submeri-
dianen over de hand gevonden met daarop 345 acupunctuurpunten. Deze 
kunnen worden beïnvloed door naalden of bijvoorbeeld met behulp van 
magneetjes. Deze vorm van acupunctuur is ontwikkeld door de Koreaanse 
arts-acupuncturist Tae Woo Yoo. Sindsdien heeft een wereldwijde versprei-
ding van de handacupunctuur plaatsgevonden. Voordeel van deze vorm 
van acupunctuur, zo wordt gesteld, is dat deze eenvoudig te leren is en ook 
eenvoudig toe te passen zonder neveneffecten of gevaren voor de patiënt. 
De prikkels die afkomstig zijn van problemen ergens in je lichaam, wor-
den tevens weerspiegeld op gevoelige of pijnlijke punten op de handen en 
vingers.

Yoo ziet de Koreaanse handacupunctuur als een veilige en werkzame 
aanvulling op de westerse geneeskunde. Zij draagt bij aan de handhaving 
van de gezondheid van de mens en is ook toepasbaar door de patiënten of 
hun familieleden zelf.

In feite is dit een vorm van reflextherapie, zoals al besproken werd in het 
hoofdstuk 12. Een voordeel van de Koreaanse handacupunctuur is dat juist 
op de hand en vingers een groot aantal contactpunten van het zenuwstelsel 
ligt. Als sprake is van een afwijkende toestand (disfunctie) in organen en 
dus in onze gezondheid, zal dit direct tot uitdrukking komen in de bestu-
ringsfuncties van de hersenen. Het doel van alle theorieën en methoden van 
de Koreaanse handacupunctuur is dan ook terug te voeren op balansherstel 
in de bloed- en informatiestromen in de hersenen. 

TIBETAANSE GENEESKUNDE 
De beoefenaar van Tibetaanse geneeskunde streeft naar het voorkómen van 
ziekten, het is daarbij een voorwaarde dat hij zelf boeddhist is. Kernbegrip-
pen van het boeddhisme zijn reïncarnatie en karma. Karma is het resultaat 
van alle goede en slechte daden in onze voorafgaande levens. De Tibetaanse 
geneeskunde heeft haar oorsprong in de zevende eeuw. De op dat moment 
bestaande en uit India afkomstige ayurvedische geneeswijzen werden ge-
combineerd met de boeddhistische geneeskunde, alsook met medische in-
vloeden vanuit Nepal, Perzië en China. Deze geneeskunde is vastgelegd in 
Vier medische tantra’s, het standaardwerk dat alle kennis over symptomen, 
oorzaak en behandeling van ziekten bevat. De geestelijk en wereldlijk lei-
der, de Dalai Lama, vluchtte vanwege de Chinese machtsovername indertijd 
naar Noord-India (Dharamsala) van waaruit hij zijn werk en de opleiding 
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van artsen voortzette. De Tibetaanse geneeskunde vindt men verder in het 
hele Himalaya-gebied van Ladakh, Nepal, Sikkim en Bhutan.

Volgens de Tibetaanse geneeskunde bestaat alle materie, levend of leven-
loos, uit vijf kosmische elementen: aarde, water, vuur, lucht en ruimte. In 
het menselijk lichaam worden deze kosmische elementen vertegenwoordigd 
door drie energieën: de windenergie (rlung of loong) vertegenwoordigt het 
element lucht, de galenergie (tripa) vertegenwoordigt het element vuur en 
de slijmenergie (pegen of badkan) vertegenwoordigt de elementen aarde en 
water. Het element ruimte is alom aanwezig. Deze drie energieën, die alle 
lichaamsfuncties regelen, komen in ieder mens voor in een vast evenwicht. 
Per persoon ligt dit evenwicht echter verschillend. Ziekten en klachten ont-
staan wanneer er een storing optreedt in het evenwicht tussen deze energie. 
Rlung is de mobiele energie die verbonden is met alles in het lichaam wat 
beweegt, zoals ademhaling, bloedsomloop, spieractiviteit en emotionele ac-
tiviteiten. Tripa is warme energie, zij regelt de spijsvertering en de productie 
van lichaamswarmte. Pegen is de koude energie die zorgt voor stabiliteit 
van het lichaam, slijmproductie en het lymfesysteem. Hierbij horen ziekten 
als tuberculose en astma.

Fundamenteel voor de Tibetaanse geneeskunde is de overtuiging dat on-
wetendheid de oorzaak is van alle menselijk lijden. Deze onwetendheid leidt 
tot drie mentale vergiften: begeerte, haat en kortzichtigheid. In ieder mens 
zijn deze vergiften aanwezig en in een gezond lichaam zijn ze met elkaar in 
evenwicht. Verstorende factoren voor dit evenwicht kunnen zijn: voeding, 
gedrag, psychische problemen en seizoeninvloeden. Ook een slecht karma 
kan ziekte veroorzaken. Naast het tastbare lichaam gaat de Tibetaanse ge-
neeskunde uit van een fijnstoffelijk lichaam, min of meer te vergelijken met 
het zogenoemde astraallichaam of dubbellichaam.

Voor het vaststellen van de diagnose maakt de Tibetaanse arts gebruik 
van visuele inspectie (kijken), polsdiagnose en een uitvoerige anamnese. De 
polsdiagnose is de belangrijkste diagnostische methode. De arts voelt met 
de vingers van de linkerhand aan de rechterpols van de patiënt de toestand 
van de inwendige organen. De anamnese is het sluitstuk van de diagnostiek; 
vaak dient deze vooral ter bevestiging van de inmiddels gevormde diagnose. 
Sommige Tibetaanse artsen maken ook gebruik van de droomanalyse. Het 
uiteindelijke doel van de diagnostiek is te bepalen welke van de drie eerder-
genoemde energieën is verstoord.

Alle behandelingen richten zich op het herstellen en onderhouden van 
een juiste balans tussen de drie energieën rlung, tripa en pegen. Men on-
derscheidt daarbij vier soorten behandelingen: voedingsadviezen, leefre-
gels, met geneeskrachtige planten en uitwendige therapieën. Wat de leef-
regels betreft richt men zich op een juist gedrag met betrekking tot de 
geest, het lichaam en de natuur. Bij rlung-afwijkingen moet de patiënt dan 
ook streven naar een rustige, warme plaats waar hij in gezelschap van een 
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goede vriend of vriendin kan praten over de spanningen en zorgen die hem 
bezighouden. 

Bij de term geneeskrachtige planten moet niet alleen worden gedacht 
aan kruiden, maar ook aan delen van bomen, struiken en wortels. Ook 
worden in dit verband mineralen toegepast, zoals koraal, goud en zilver. Zij 
worden vermalen tot medicijnen en, gemengd met plantendelen, zodanig 
bereid dat giftige stoffen daaruit verdwenen zijn. Een bekend middel is bij-
voorbeeld Padma 28 dat door een Zwitserse firma wordt gefabriceerd, en 
waarvan jaarlijks vele miljoenen pillen worden verkocht. Het gaat hier om 
een grote bruine pil die bitter smaakt en bestaat uit 22 stoffen van hoofdza-
kelijk plantaardige herkomst. De uitwendige therapieën kunnen bestaan uit 
aderlaten, Tibetaanse acupunctuur, moxabusti (verhitting op acupunctuur-
punten) en koppenzetten. Tot slot is er nog een categorie spiritueel gerichte 
therapievormen zoals chakragenezing, handoplegging, yoga, meditatie en 
het reciteren van mantra’s.

De Tibetaanse geneeskunde wordt onder andere toegepast bij reumati-
sche aandoeningen, hoge bloeddruk, allergieën, aderverkalking, chronische 
ontstekingen, migraine, vroege stadia van kanker en chronische vermoeid-
heid. Er zijn in Nederland Tibetaanse behandelcentra in Amsterdam en 
Emst. 

MINDER BEKENDE OOSTERSE BEHANDELVORMEN 
In Azië zijn vele minder bekende geneeswijzen en methoden tot ontwikke-
ling gekomen die niet direct kunnen worden geschaard onder de Chinese, 
Japanse of andere bekendere geneeswijzen en die om die reden in deze pa-
ragraaf kort en in alfabetische orde worden besproken.

Boventoonzang
De boventoonzang is sinds eeuwen bekend bij de Mongoliërs en Tibetanen. 
De achterliggende gedachte is dat alles in het heelal in een voortdurende 
toestand van trilling verkeert. Dit geldt ook voor het menselijk lichaam. 
Daardoor kan een kleine verandering in kosmische trillingen invloed heb-
ben op het functioneren van de mens. In boventoonzang kan iemand be-
halve de grondtoon van een stem hoge fluittonen horen, de zogenoemde 
boventonen. Deze tonen klinken van nature mee in ieders stem. Door het 
zingen op een toon van een willekeurige klinker krijgt men toegang tot het 
innerlijk van de klank. Het leren zingen van boventonen betekent vooral 
heel aandachtig leren luisteren naar de eigen stem. Door het zingen ook te 
ervaren, wordt iemand zich bewust van het lichaam als ruimte waarin de 
stem van top tot teen kan resoneren (meetrillen). Door de klankmeditatie 
kan de zieke dichter bij zichzelf komen. In dit verband kan ook de klank-
schaalmassage worden genoemd. 
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Bugi
Dit is een Chinees systeem van heel-wording waarbij de therapeut op af-
stand werkt, zonder de zieke aan te raken. Het is de bedoeling dat de pati-
ent leert zichzelf te helen en deze helende kracht vervolgens over te dragen 
aan een (andere) zieke. Men gebruikt hierbij drie vitale krachten: vibratie 
(of trillingskracht), spontane bewegingskracht en mentale kracht.

Feng Shui
Dit is niet zozeer een geneesmethode, maar een methode die de harmonische 
inpassing van de mens in zijn omgeving bevordert, of omgekeerd: die deze 
omgeving zodanig aanpast dat de levensenergie qi vrijer kan stromen. In de 
benaming Feng Shui komt tot uitdrukking dat het gaat om wind en water, 
oftewel de kunst van het in balans brengen van mensen, gebouw en land-
schap. De bouw van woningen, de inrichting van huizen, de structuur van 
tuinen, het zijn allemaal onderdelen van het leven die medebepalend zijn bij 
het ontstaan van ziekte en genezing.

 
Jin Sein jyutsu
Deze genezende kunst vindt haar oorsprong in Japan rond 700 na Chr. 
Omstreeks 1900 werd zij herontdekt door de Japanner Jiro Murai. De me-
thode maakt gebruik van massage met de vingertoppen, waarbij men door 
de kleren heen de energie in het lichaam harmoniseert. 

Piramidegeneeskunde
In de jaren dertig van de vorige eeuw merkte de Fransman Bovis op dat in 
de grote piramide van Cheops in Egypte dieren die in de koningskamer op-
gesloten en gestorven waren, niet waren ontbonden, maar waren gemum-
mificeerd. De eerste praktische toepassing van de piramide-energie vond 
plaats aan het einde van de jaren veertig, toen een Tsjechische ingenieur 
zou hebben ontdekt dat een bot scheermesje weer scherp werd wanneer 
het loodrecht op de noord-zuidrichting in een kartonnen piramide werd 
geplaatst, die op haar beurt in noord-zuidrichting was gericht. Vervolgens 
kwamen van vele zijden berichten over opvallende resultaten van pirami-
de-onderzoek: planten zouden er harder groeien, vlees en groente zouden er 
niet bederven maar uitdrogen, en vervuild water zou er worden gereinigd. 
Wonden en kneuzingen zouden onder een piramide sneller genezen, sla-
peloosheid zou kunnen worden bestreden, evenals menstruatiestoornissen. 
Piramides worden in uiteenlopende grootte geleverd en van verschillende 
materialen vervaardigd. Wellicht is hierbij het patroon van de omhulling 
rond de mens vooral van belang (patroongeneeskunde).

Qi gong
De qi gong-methode omvat een geheel van op ontspanning gerichte oefenin-
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gen van lichaam en geest, waardoor met name beweging, ademhaling, con-
centratie en meditatie worden bevorderd. Het gaat hier om een duizenden 
jaren oud Chinees systeem dat via overlevering bewaard is gebleven en dat 
wordt gerekend tot de Traditionele Chinese Geneeswijzen (tcm). Qi gong 
stimuleert en harmoniseert de levensenergie qi, en zo komen lichaam en geest 
meer in evenwicht, waardoor lichamelijke en psychische klachten kunnen ge-
nezen. De beoefenaar van qi gong ervaart een diepe ontspanning, innerlijke 
rust en tevredenheid. Er bestaan overigens vele soorten en variaties binnen qi 
gong, maar bijna altijd gaat het om lichaamsgerichte oefeningen, op de geest 
gerichte oefeningen, en ademhalingsoefeningen (zie verder hoofdstuk 7).

Tai ji quan (tai chi)
Ook dit onderdeel werd al kort behandeld in hoofdstuk 7. Het gaat hier om 
een tussenvorm tussen danskunst en gevechtskunst, afkomstig uit China. 
Verdergaand is de opvatting dat tai ji de levensenergie qi beheerst en harmo-
niseert, om welke reden tái chi ook wordt aangewend voor de verbetering 
van de gezondheid. Eerste doel is dat betrokkene leert de eigen handelingen 
van lichaam en geest (beter) te coördineren. Dit houdt in dat hij/zij zich van 
deze bewegingen bewust wordt, de verhoudingen van het skelet worden ge-
voeld, de relatie tussen beweging en ademhaling bewust wordt ervaren, en 
wordt gevoeld hoe de levensenergie door het eigen lichaam stroomt.

Tuina
Dit is een vorm van manuele therapie die behoort tot de traditionele Chi-
nese geneeswijzen. De therapie bestaat uit drie componenten: massage, ma-
nuele therapie in engere zin en acupressuur. Uitgangspunt is dat de patiënt 
te allen tijde controle heeft over de uitvoering. De behandeling is gericht op 
ontspanning van de weke delen, het bevorderen van de energie- en bloedcir-
culatie en het opheffen van beperkingen in het bewegingsapparaat. Preven-
tie is het hoofddoel van deze vorm van behandelen. In dit verband is er veel 
aandacht voor lichaamsbewustzijn en zelfredzaamheid.

SHIATSU 
Deze methode heeft zich, niet alleen in Japan maar zeker ook in Nederland, 
tot een min of meer zelfstandige geneeswijze ontwikkeld. In het algemeen 
gesproken is shiatsu een handmatige behandelmethode voor preventieve 
gezondheidszorg en therapie die vitaliteit bevordert, vermoeidheid verlicht 
en de natuurlijke zelfhelende kracht stimuleert. Shiatsumassage wordt ge-
kenmerkt door een diepe, rustgevende, zachte druk die wordt toegepast op 
verschillende punten van het lichaam door duimen, vingers en handpalmen, 
met als doel de balans in het lichaam te herstellen. Lichaam en geest worden 
niet gescheiden; naast de klacht of het ziekteverschijnsel wordt ook gelet op 
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levensstijl, voeding en psychische aspecten. Shiatsu is ontwikkeld in Japan 
door vader en zoon Namikoshi, op basis van trial-and-error (proefonder-
vindelijk bewijs). Zij is ook gebaseerd op westerse kennis over anatomie 
en fysiologie, zonder daarbij de westerse behandelvormen over te nemen. 
Populaire toepassingen zijn die bij rugpijn, migraine en whiplash.

Binnen shiatsu zijn twee grote stromingen te onderscheiden. De eerste 
stroming, ook wel zen-shiatsu genoemd, is meer gebaseerd op de traditio-
nele Chinese geneeskunde. De andere stroming, de Namikoshi-stijl, is meer 
gericht op de aansluiting bij de westerse anatomische en ziektekundige in-
zichten en is in Nederland het meest verbreid. Shiatsu moet wel worden 
onderscheiden van acupressuur, omdat de shiatsutherapeut alle punten van 
een meridiaan behandelt, de behandeling niet (uitsluitend) baseert op een 
tcm-diagnose, en hij bij de behandeling vooral gebruikmaakt van druk 
met duim of hand, dus een direct huid-op-huidcontact. Bij acupressuur oe-
fent de masseur druk uit op de acupunctuurpunten van de meridianen. Bij 
shiatsu kent men ook de tsubo’s waarin energie kan worden opgeslagen.

De grondlegger Namikoshi beschreef als eerste de effecten van zijn the-
rapie in westerse, fysiologische en anatomische termen en verbond deze met 
de Chinese geneeskunde, in het bijzonder de filosofie van yin en yang, de 
meridianen, de levensenergie qi en de vijf elementen. De zoon Namikoshi 
breidde de kennis van de klassieke shiatsu van zijn vader uit. Shiatsu gaat 
uit van een holistische benadering. De mens wordt als geheel bekeken, dus 
lichaam en geest in een onverbrekelijk verband. In dit verband wordt een 
integratie, of in elk geval afstemming, nagestreefd van Japans-Chinese en 
westerse inzichten en behandelpraktijken. 

Werkwijze en diagnostiek
Voor de shiatsutherapeut is de anamnese zeer belangrijk. Vervolgens vindt 
een uitgebreid onderzoek plaats volgens de traditionele Chinese geneeskun-
de om vast te stellen of er wellicht sprake is van: 
– een blokkade in de qi-stroming;
– disharmonieën;
– een tekort aan qi (de patiënt wordt koud, heeft geen zin om te bewegen);
– een overmaat aan qi (iemand wil overmatig bewegen en wordt daardoor 

veel te warm);
– stagnatie (de sprong van energie wordt ergens geblokkeerd);
– een rebellerend qi (de energie gaat tegen de normale stroomrichting in).

Westerse klachten en symptomen worden dus gekoppeld aan de stoor-
nissen zoals door de traditioneel Chinese geneeskunde vastgesteld. Al naar 
de vaardigheid van de shiatsutherapeut kunnen tong- en polsdiagnose aan-
vullende informatie geven. Ook is een zogenoemde hara-diagnose (Japans 
voor ‘centrum’) doorgaans van belang. Hiermee krijgt de therapeut infor-
matie over de toestand van de energieverdeling over de organen.
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De klassieke vorm van shiatsutherapie heeft de volgende kenmerken:
– de massage wordt gedaan met de blote handen;
– er wordt alleen druk uitgeoefend aan het oppervlak van het lichaam;
– de patiënt blijft geheel gekleed.

Deze massage of druk kan op verschillende niveaus veranderingen te-
weegbrengen in de patiënt:
– de spierfunctie: de spieren ontspannen en versoepelen en de beweging 

van de gewrichten wordt bevorderd;
– energetisch: de therapeut brengt de energie in balans;
– circulatie: een goede bloedsomloop en de afvoer van afvalstoffen wor-

den bevorderd;
– hormonaal: de hormoonhuishouding wordt in evenwicht gebracht of in 

evenwicht gehouden;
– neurologisch: het zenuwstelsel wordt in evenwicht gebracht of in even-

wicht gehouden. 
Vaak past de therapeut eerst een basis- of receptbehandeling toe. De 

therapeut geeft druk vanuit het centrum, de zogenoemde hara (buikstreek). 
Door deze houding wordt de druk nooit geforceerd. Er wordt vooral ge-
werkt met de duimen, handpalmen en vingers. 

Het onderzoek met de handen kan onbedoeld al een therapeutisch effect 
hebben door de zachte aanraking en lichte druk. De gevoelige vingertoppen 
van de ervaren therapeut kunnen verschillen in temperatuur en stijfheid op 
de huid onderscheiden, welke een aanwijzing zijn voor de conditie van het 
lichaam van de patiënt. 

 
Over het algemeen komen de volgende aandoeningen in aanmerking voor 
een shiatsubehandeling: rugpijn, migraine, nekstijfheid of whiplash, be-
perkte beweegbaarheid, menstruatiepijnen, spijsverteringsproblemen, ast-
ma, sportblessures, frozen shoulder, ischias en hypertensie. 

Behandelmethoden
Een meer algemene stijl is de klassieke shiatsu, waarbij vooral wordt ge-
werkt met de klassieke meridianen die men ook bij acupunctuur gebruikt.

Een specifieke stijl is die van de Japanner Masunaga. Hij combineerde 
technieken uit de traditionele Japanse massage met de traditionele Chinese 
geneeswijzen en westerse psychologische kennis. Hij legde ook veel nadruk 
op de ontwikkeling van de beoefenaar zelf, om meer in zijn kern te komen 
en anderen aan te raken vanuit dit eigen centrum (hara). 

Een andere stijl is de zen-shiatsu. De kracht van zen komt uit de geest 
die in zichzelf rust vindt. De rust ontstaat uit stilte en in de stilte ervaart 
men de ruimte. Het is een vorm van begeleiding om mensen bij hun ge-
voelscentrum te brengen, om vanuit zijn/haar eigen wil te kunnen leven. 
Dit proces ontvouwt zich vanuit het vermogen om te kunnen waarnemen 
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en luisteren vanuit het gevoel. Dit laatste kan beschouwd worden als een 
energetische klankschaal in de buik net onder de navel. Voor de patiënt zelf 
is sprake van een oefening om steeds zuiverder te kunnen waarnemen. Dit 
brengt zijn lichaam, geest en ziel in harmonie; zo wordt het zelfgenezend 
vermogen aangesproken. Ook is van belang dat shiatsu de warmte geeft van 
een zorgvolle aanraking in het hectische dagelijks leven met zijn vele stress- 
bronnen, waarvoor uiteindelijk lichaam en geest hun tol moeten betalen. 

Tot slot: zoals voor iedere geneeswijze het geval is, is voor een bekwame 
shiatsutherapeut en dus voor het behalen van een goed behandelresultaat 
een deugdelijke opleiding noodzakelijk. De Europese Shiatsu Academy kent 
een driejarige opleiding tot medisch shiatsutherapeut, op voorwaarde dat 
de student een diploma heeft behaald in medische basiskennis. 

6. ONDERZOEK EN RESULTATEN 

Het zou prettig zijn als op deze plaats een helder oordeel zou kunnen wor-
den gegeven over de waarde van de in dit hoofdstuk besproken spirituele 
en traditionele behandel- en geneeswijzen. Helaas moet worden vastgesteld 
dat in veel gevallen geen onderzoek is verricht, althans niet voor zover ons 
bekend, en dat in andere gevallen de wetenschappelijke onderbouwing niet 
of slechts deels is geleverd. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt 
in strenge hedendaagse onderzoeksdesigns zoals het rct, en de meer tradi-
tionele benadering van trial-and-error. Daartussenin hangen bewijzen die 
door belanghebbenden worden aangeleverd. Sommigen stellen hier dat de 
patiënten stemmen met hun voeten. Daarbij zijn weinig voorbeelden be-
kend van ernstige schadelijke gevolgen. Er zal zeker mee samenhangen dat 
voor de natuurlijke en spirituele geneeswijzen kenmerkend is dat daarbij 
een ‘innerlijke herstelkracht’ wordt aangesproken of geregistreerd. Zo lang 
de aangewende middelen en technieken zich daartoe beperken, en zij te-
gelijkertijd geen ernstige schade voor de zieke opleveren, kan de arts of 
therapeut er zonder bezwaar gebruik van maken. Hieronder volgt nu voor 
enkele van de in dit hoofdstuk besproken methoden en technieken enige 
informatie over wel verricht onderzoek. 

GROEP 1,2 EN 4: SPIRITUELE, RELIGIEUZE EN TRANSFORMATIE  
BEHANDELVORMEN

In spirituele en religieuze behandelsystemen treffen we een verwijzing naar 
een onzichtbare kracht achter concrete verschijnselen in onze wereld. Be-
handelwijzen zoals de in dit hoofdstuk of elders aangehaalde healing po-
wers, magnetiseren, reiki, reconnective healing, gebedsgenezing, Thera-
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peutic Touch en spiritual healing hanteren principes die de gebruikelijke 
beperkingen in tijd en ruimte lijken te transcenderen. Iemand poogt door 
middel van geconcentreerde intentie te helen op afstand. Helen op afstand 
houdt een met compassie uitgevoerde mentale handeling in, gericht op de 
gezondheid en het welzijn van een persoon op afstand. We noemen deze 
therapievormen daarom ‘healing op afstand’ of in het Engels: Distant Hea-
ling Intention Therapies (dhi). 

Distant Healing Intention therapie
Er zijn veel verschillende therapievormen die kunnen worden geschakeerd 
onder dhi; waaronder voorbede, spiritual healing, aurahealing, energie- 
healing, sjamanistische healing, Therapeutic Touch (tt), quantum touch, 
qigong, reconnective healing, Johrei en reiki. Deze therapievormen han-
teren hun eigen kenmerken en uitgangspunten, die mede afhankelijk zijn 
van de religieuze beleving (bijvoorbeeld gebedsgenezing), de cultuur (bij-
voorbeeld bij sjamanisme) of nabijheid van de te behandelen persoon (bij-
voorbeeld bij Therapeutic Touch, compassionate touch of reiki). Hoewel de 
behandelafstand heel groot of vrij dichtbij kan zijn, is de gemeenschappelijk 
deler bij deze therapievormen de aanname dat deze uiteenlopende afstand 
tussen de behandelaar en de te behandelen persoon geen beperkende factor 
is. Dit laatste tart bestaande aannames over wat fysiek mogelijk is. Vandaar 
dat deze therapievormen, ondanks wijdverspreid gebruik, controverse op-
roepen. 

Verklaringsmodel
Er is vanuit wetenschappelijk perspectief echter wel een mogelijk verkla-
ringsmodel vanuit Einsteins kwantumtheorie. Einstein noemde zijn ‘quan-
tum non-locality’ gekscherend ‘spooky action at a distance’. Er is inmiddels 
algemeen aanvaard bewijs voor Einsteins theorie, met name voor het deel 
waaruit kwantumcoherentie van levende systemen blijkt (Radin, Schlitz, & 
Baur 2015). Om het principe te bewijzen dat helen op afstand mogelijk is, 
zijn over de jaren heen honderden verschillende experimenten uitgevoerd. 
Uit meta-analyses van deze studies blijkt dat verbindingen van brein tot 
brein bestaan: ‘A’ kan ‘B’ op afstand beïnvloeden. De gevonden effecten 
in deze studies neigen vrij klein te zijn, en het is nog niet geheel duidelijk 
of het hier om causale (oorzaak-gevolg) effecten gaat. Maar de correlaties 
tussen hersenen die waar te nemen zijn in deze experimenten, zijn door 
verschillende internationale onderzoeksgroepen gereproduceerd. De con-
clusie luidt dat geconcentreerde aandacht en intentie van invloed zijn op 
het menselijk lichaam en gedrag (Schmidt, Schneider, Utts & Walach 2004; 
Schmidt 2012; Bösch, Steinkamp & Boller 2006; Radin, Nelson, Dobyns & 
Houtkooper 2006; Storm, Tressoldi & Di Risio 2010).
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Klinisch onderzoek naar DHI
Ondanks de populariteit en het wijdverspreide gebruik van dhi, leveren 
studies naar klinische effecten van dhi in de mens tot op heden nog geen 
overtuigend bewijs. Het feit dat ‘A’ op afstand ‘B’ kan beïnvloeden, bete-
kent nog niet dat ‘A’ op afstand ‘B’ kan genezen. Experimenten die me-
thodologisch goed zijn opgezet, konden een werking bij mensen niet met 
zekerheid vaststellen (Radin e.a. 2015). 

Er wordt getwijfeld of de gebruikelijke gerandomiseerde studieopzet wel 
de juiste manier is om dhi-effecten te toetsen (zie hoofdstuk 4). Niettemin 
zijn er verschillende publicaties waaruit effect blijkt. In 2008 en 2009 pu-
bliceerde de Cochrane Collaboration twee systematische reviews; de eerste 
over Therapeutic Touch (geen contact), healing touch en reiki, de tweede 
over voorbede. In de reiki-review werden vierentwintig studies met ruim 
duizend deelnemers (n=1153) geanalyseerd; mensen die Therapeutic Touch 
ondergingen ervoeren significant minder pijn dan mensen die hier niet mee 
werden behandeld. Bovendien bleken ervaren behandelaren de pijn beter te 
kunnen stillen dan hun minder ervaren collega’s. In de review naar voorbe-
de kon een werking echter niet worden waargenomen. Van de tien studies 
met in totaal meer dan zevenduizend participanten, bracht voorbede geen 
verandering in gezondheidstoestand van de personen voor wie gebeden 
werd (So, Jiang & Qin 2008; Roberts, Ahmed, Hall & Davison 2009).  
Onderzoekers van de groep van Roe publiceerden in 2014 een samenvat-
ting van 57 studies naar dhi en vonden statistisch significante effecten voor 
dhi in vergelijking met controlegroepen (Roe e.a. 2015).

Gronden
In spirituele geneeskunde is veelal aandacht voor meditatie en het onderdeel 
‘gronden’ of aarden. Individuen maken daarbij elektrostatische verbinding 
met de grond door blootvoets te lopen, of door het gebruik van geaarde 
matten als ze binnen zijn. Het is een hypothese dat tijdens de geaarde staat 
het lichaam gebruik kan maken van de aarde als elektrondonor voor het 
neutraliseren van oxidatieve stress (Oschman e.a. 2009). Onderzoek ge-
publiceerd in het afgelopen decennium doet verslag van een breed scala 
aan gezondheidsgerelateerde effecten, waaronder verbeterde slaap, minder 
pijn, het normaliseren van cortisol, vermindering en normalisatie van stress, 
minder schade aan de spieren bij spierpijn, verlagen van de primaire indica-
toren van osteoporose, een verbeterde glucoseregulering en een verbeterde 
immuunfunctie (Chevalier e.a. 2012). 

Magnetiseren
Als het om magnetiseren gaat, beschreef Robert Becker in zijn boek The Body 
Electric and Cross-Currents, dat de hersengolven van helers die met hun han-
den magnetiseren synchroon zijn met de frequentie van het natuurlijke mag-
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netische veld van de aarde. Dezelfde frequentie zou ook worden gemeten bij 
mediterende monniken. Op het gebied van de paranormale geneeswijzen en 
de parapsychologie werd naar verhouding al divers onderzoek uitgevoerd. 
Dit betreft aan de ene kant het kunnen meten van de paranormale verschijn-
selen als zodanig, en aan de andere kant de genezingsresultaten bij patiën-
ten. Een goed voorbeeld van het eerste type onderzoek is dat van moleculair 
celbioloog Van Wijk (e.a. 1991) dat al in de negentiger jaren van de vorige 
eeuw plaatsvond aan de Utrechtse Universiteit. Deze onderzoekers waren 
vooral geïnteresseerd in objectief waarneembare fysiologische (lichamelijke) 
veranderingen bij ingestraalde personen. De resultaten bij deze ingestraalde 
groep werden vergeleken met die van een controlegroep die niet ingestraald 
werd. De metingen werden verricht met een decoder-dermograaf (zie hoofd-
stuk 13). Er deden 80 patiënten mee aan het onderzoek. De metingen werden 
bij beide groepen tweemaal uitgevoerd met een tussenpauze van een half uur. 
In deze tussenpauze vond bij de helft van de patiënten een paranormale be-
handeling of instraling plaats. De conclusie was dat in de behandelde groep 
patiënten duidelijk meetbare veranderingen waren opgetreden, welke niet of 
in mindere mate werden gezien bij de patiënten in de controlegroep. 

Religie
Wat betreft onderzoek naar religieuze geneeswijzen is vooral de hierboven 
aangehaalde documentatie over voorbede van belang. In de lekenpers zijn 
talrijke meldingen gemaakt van genezingen door gebed. In Lourdes en ook 
door de Christian Science worden grote databestanden van genezen pati-
enten bijgehouden. Objectieve gegevens zijn echter schaars, daar het te on-
derzoeken gebied bijzonder moeilijk toegankelijk is voor wetenschappelijk 
onderzoek. 

GROEP 3: CREATIEVE THERAPIE, HELEND TEKENEN, KLEUREN- EN  
MUZIEKTHERAPIE

Creatieve therapie is met name onderzocht in de psychiatrische en ver-
slavingszorg. Het merendeel van de geestelijke gezondheidsproblemen is 
niet-psychotisch van aard (bijv. depressie, angsten en fobieën).Voor som-
mige patiënten is creatieve therapie een acceptabeler vorm van therapie 
dan psychiatrische hulp voornamelijk gebaseerd op gesprekken. In een En-
gelse studie naar de (kosten)effectiviteit van creatieve therapie versus ge-
sprekstherapie bij geestelijke problemen van niet-psychotische aard, bleek 
creatieve therapie positieve effecten te sorteren. Er was nog te weinig onder-
zoek beschikbaar om een goede (kosten)vergelijking met gesprekstherapie 
te maken (Uttley, Stevenson, Scope, Rawdin & Sutton 2015; Aletraris, Pai-
no, Edmond, Roman & Bride 2014).
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Kleurentherapie is vooral in verband gebracht met psychologisch functio-
neren:
– de rode kleur bevordert de concentratie;
– blauw licht bevordert subjectieve alertheid en prestaties waarbij alert-

heid noodzakelijk is;
– het dragen van rode kleding verbetert sportprestaties;
– de kleur rood versterkt agressief en dominant gedrag, of lokt het uit;
– winkels met veel blauwe kleuren wekken consumentvertrouwen op;
– de kleur rood of rode voedingsmiddelen beïnvloeden de wijze waarop 

we proeven (Elliot 2015).

Klinische effecten van muziektherapie of het gebruik van muzikale geluiden 
voor therapeutische doeleinden zijn aangetoond voor het bevorderen van 
welzijn, het verbeteren van stressgevoeligheid, het bevorderen van emotio-
nele expressie en communicatie, het bevorderen van fysieke revalidatie en 
het versterken van het geheugen. Muziektherapie is van invloed op de ba-
lans tussen sympathicus en parasympathicus en synchroniseert de activiteit 
tussen de linker- en rechterhersenhelft. Bepaalde frequenties muziektonen 
beïnvloeden de bewustzijnsstaat. Bij kinderen met autisme ontwikkelt mu-
ziek hun sociale vaardigheden en gedrag. Muziektherapie is bovendien een 
geaccepteerde interventie bij depressie en agitatie bij dementerende ouderen 
(Muehsam, Chevalier, Barsotti & Gurfein 2015).

GROEP 5: RATIONELE EN TRADITIONELE SYSTEMEN
In de rationale en traditionele systemen zoals de Koreaanse geneeskunde of 
de Tibetaanse geneeskunde vindt – op beperkte schaal – onderzoek plaats. 
Het onderzoek is niet altijd even makkelijk toegankelijk vanwege de publi-
catietaal. Daarnaast zijn de uitkomsten van onderzoek beperkt generaliseer-
baar naar de westerse samenleving en de westerse mens. We lichten dit met 
een voorbeeld toe.

Japanse geneeskunde: shiatsu
Voor de traditionele Japanse geneeskunde en haar onderdelen (bijvoorbeeld 
okido, aikido, kampo, makrobiotiek) is er slechts in beperkte mate onder-
zoek gepubliceerd in het Engels. Van shiatsu is wel enig onderzoek in de 
Engelse taal beschikbaar. In een systematische review naar shiatsu (9 stu-
dies) en acupressuur (71 studies), uitgevoerd door prof. Nicola Robinson 
van de London South Bank University, bleek shiatsu veelbelovend bij ge-
wrichtsklachten en psychologische problemen. De kwaliteit en hoeveelheid 
onderzoek voor shiatsu blijven achter bij de hoeveelheid onderzoek naar 
acupressuur. Dit heeft volgens Robinson te maken met de sterkere ziekte-
gerichtheid van acupressuur ten opzichte van de meer fluïde, op gezond-
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heid gerichte, shiatsu. Acupressuur en shiatsu worden nog weleens door 
elkaar gehaald. Het verschil zit zoals eerder besproken in de oorsprong en 
de technieken die gebruikt worden. Acupressuur komt uit de traditionele 
Chinese geneeskunst, shiatsu uit Japan. In de systematische review wer-
den shiatsu en acupressuur op de juiste wijze van elkaar onderscheiden. 
Indicaties voor acupressuur, op basis van de review, zijn onder meer pijn, 
dysmenorroe, pijn gedurende de bevalling, lagerugpijn, nekpijn, hoofdpijn, 
nausea en misselijkheid (onder meer als bijwerking van chemotherapie en 
tijdens de zwangerschap), nierziekte, slaapproblemen, luchtwegaandoenin-
gen, vermoeidheid en mentale problemen (Robinson, Lorenc & Liao 2011). 

In een Europese studie onder leiding van professor Andrew Long werd een 
groep van 984 patiënten die shiatsubehandelingen ondergingen over ver-
loop van tijd gevolgd. Uit de studie bleken gunstige effecten van shiatsu 
op korte en lange termijn (meer dan zes maanden) op klachten van allerlei 
aard, maar ook op het verbeteren van leefstijl. Mensen waren zich meer 
bewust van hun gezondheid en voelden zich beter in staat hun gezondheid 
te bevorderen. Deze waarnemingen gingen gepaard met een verminderd ge-
bruik van medicatie en een verminderd aantal ziekmeldingen. De veiligheid 
van shiatsu werd bevestigd; Long legde bovendien de basis voor het moni-
toren van bijwerkingen ten gevolge van cam-behandelingen in de praktijk 
(Long, Kickbusch e.a. 2009; Long, Esmonde & Connolly, 2009). 

7. DE ROL VAN DE PATIËNT

Het is moeilijk om in zijn algemeenheid iets zinvols te zeggen over de rol 
van de zieke wat betreft de spirituele en traditionele geneeswijzen, omdat de 
geneeswijzen zo divers van aard zijn.

In het algemeen geldt daarbij natuurlijk dat de moderne patiënt vaak de 
regie zoveel mogelijk in eigen hand wil houden. Ook beseffen veel heden-
daagse patiënten dat zij veelal niet kunnen volstaan met louter een behande-
ling, maar dat zij ook zelf inzet zullen moeten tonen wat betreft motivatie, 
gezondere leefwijzen en leefomstandigheden. Ook zijn hier uiteraard maat-
schappelijke factoren relevant, zoals een goede ziektekostenverzekering en 
steun vanuit de primaire omgeving. Van enkele spirituele geneeswijzen is 
overigens wel meer bekend over de specifieke rol van de patiënt. 

Bij de paranormale geneeswijzen kunnen bijvoorbeeld in de praktische 
uitwerking kleine verschillen tussen de paranormale therapeuten optreden. 
De reacties bij de patiënt op de behandeling zijn niet altijd duidelijk, som-
migen hebben warme of koude rillingen, tintelingen en andere veranderin-
gen in het lichaamsgevoel. Vrijwel altijd echter raakt de patiënt ontspannen, 
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sommigen vallen zelfs tijdens de behandeling in slaap. Ook komen wel emo-
tionele uitingen voor tijdens of na de behandeling. De behandeling vraagt 
overigens veel energie van de therapeut zelf, sommigen raken na enige be-
handelingen uitgeput of krijgen zelf allerlei pijnen. 

De georganiseerde paranormale genezers stellen als eis dat de patiënt 
eerst een dokter heeft geraadpleegd alvorens zij tot behandeling kunnen 
overgaan. Dit geldt overigens voor de meeste ‘alternatieve’ geneeswijzen. 
Anderzijds is de patiënt bij een strikt paranormale behandeling, dus bij het 
strijken of magnetiseren, tamelijk passief. Wel kan de behandeling hem of 
haar stimuleren om bijvoorbeeld gezonder te eten of om (tevens) andere 
vormen van behandeling te zoeken. In het algemeen is pijnbestrijding voor 
zieken de belangrijkste reden voor een hulpvraag aan de paranormale gene-
zer. Maar ook voor chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat 
wordt vaak de hulp gezocht van dit type genezers. En uiteraard bij nerveuze 
en andere psychische klachten. 

MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN
Bij de maatschappelijke aspecten van een medische behandeling moet ge-
dacht worden aan de positie die deze behandelwijze in de maatschappij in-
neemt, bijvoorbeeld haar (semi)wettelijke status, de algemene attitude van 
de bevolking jegens deze geneeswijze, het aantal beoefenaren met hun op-
leidings- en nascholingseisen, alsmede het aantal patiënten dat er jaarlijks 
gebruik van maakt, en de verzekerbaarheid ervan. Op microschaal valt te 
denken aan de maatschappelijke factoren die van invloed zijn op de keuze 
van de patiënt voor een alternatieve of spirituele behandeling. Bijvoorbeeld: 
hoe komt de patiënt tot zijn specifieke keuze voor een bepaalde geneeswijze 
of therapeut, met welke concrete verwachtingen begint de patiënt aan de 
behandeling, hoe ervaart hij deze behandeling, zowel wat betreft de prakti-
sche verbeteringen in de gezondheid als wat betreft de bejegening, alsook de 
ondervonden steun vanuit de partner, de buren, of het werk. 

BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN 

De Astrologische Vakvereniging Nederland (avn) is de overkoepelende vak-
vereniging van praktijkvoerende (medisch) astrologen. Via www.avn-as-
trologie.nl

De Beroepsorganisatie voor Paranormale Therapeuten (nfpn). Via www.
nfpn.nl.

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (nvst), waar shiatsuthera-
peuten bij aangesloten kunnen zijn.
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Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (zhong), 
waar shiatsutherapeuten bij aangesloten kunnen zijn.

Stichting Okido Yoga Dojo Nederland. Via www.okidoyoga.nl
Aikido Nederland. Via www.aikidonederland.nl
Stichting Taijiquan Nederland (stn). Via www. taijiquan.nl
Kushi Institute of Europe (macrobiotiek). Via www.macrobiotics.nl
Soefi Beweging Nederland. Via www.soefi.nl
The Japan Society for Oriental Medicine. Via www.jsom.or.jp
The Korea Institute of Oriental Medicine. Via www.kiom.re.kr
Central Council of Tibetan Medicine (cctm). Via www.tibmedcouncil.org
Center for Spirituality and Healing, School of Nursing, University of Min-

nesota. Via www.csh.umn.edu
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Een voedingstherapie is een behandelwijze waarbij getracht wordt door 
middel van een dieet of voedingsvoorschrift de gezondheid van een zie-

ke persoon te verbeteren. Een voedingssupplement is een voedingsmiddel 
dat bedoeld is als aanvulling op de normale voeding. Doorgaans heeft zo’n 
supplement de vorm van een geconcentreerde bron van een of meerdere 
vitaminen, mineralen of andere voedingsstoffen. In Nederland heeft de Ge-
zondheidsraad van de overheid de taak om te bepalen wat gezond eten en 
drinken inhoudt. In 2015 verschenen er nieuwe richtlijnen van deze Raad. 
Desondanks staat de vraag wat gezonde voeding in relatie tot ziekte en 
gezondheid kan betekenen nog steeds recht overeind. Er is in dit kader een 
veelheid van opvattingen en praktijken ontstaan. 

De Griekse arts Hippocrates (460-370 v.Chr.) wordt beschouwd als 
grondlegger van de westerse geneeskunde. Hippocrates was de eerste ge-
neesheer die het belang van hygiëne, slaap en gezond eten en drinken voor 
de gezondheid beschreef. Van hem komt de beroemde uitspraak: ’Laat voe-
ding uw medicijn zijn en medicijn uw voeding.’ Zo ontstond het begrip 
voedingstherapie.

Dit hoofdstuk concentreert zich op de weldoordachte, doorgaans ‘the-
oretisch onderbouwde’ en grotere alternatieve voedingsbewegingen. Een 
alternatieve voedingstherapie is een vorm waarbij deskundigen (zoals voe-
dingsdeskundigen of medici) zich er bewust van zijn dat de therapie bij een 
deel van hun mededeskundigen controversieel is. Er is dus discussie over de 
effectiviteit van de therapie en (nog) geen algemeen draagvlak. 

Een en ander is nog volop in ontwikkeling  en er kunnen meerdere 
opvattingen bestaan. Probleem daarbij is dat overheid en bedrijfsleven te 
geringe middelen beschikbaar stellen voor onderzoek op dit gebied en er 
in de regulier medische opleiding naar verhouding weinig aandacht wordt 
besteed aan voeding, voedingsziekten en voedingstherapieën. 
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‘Alternatieve’ voedingstherapieën of voedingsgewoonten, zoals vegetarisme 
of veganisme, zijn vaak onderdeel van een bepaalde leefstijl of traditie. Er 
is sprake van een zekere wisselwerking tussen deze alternatieve voedings-
systemen en het reguliere, hoewel ook binnen dat laatste varianten bestaan. 
Voedingstherapieën die vroeger als ‘alternatief’ werden bestempeld, zijn 
nu soms opgenomen in de gebruikelijke voedingsrichtlijnen. De vroegere 
reformbeweging van de jaren dertig bijvoorbeeld pleitte voor veel volko-
renproducten, minder of geen vlees, minder geraffineerde suiker, een gro-
tere hoeveelheid groenten en het vermijden van bewerkte producten. Deze 
richtlijnen zijn nu onderdeel van de richtlijnen Gezonde Voeding van de 
Gezondheidsraad. 

Het begrip ‘natuurvoeding’ is in de huidige tijdgeest steeds dichter komen 
te staan bij: weet wat je eet, zo min mogelijk geraffineerde voeding, lekker 
zelf koken, langzaam genieten van je eten en goed voor jezelf en je naasten 
zorgen. Wat alternatieve voedingstherapieën verenigt, is de afwijzing van de 
industriële voedselproducten. Voedsel wordt daar op een meer traditione-
le, natuurlijke manier beschouwd. Algemene principes van een natuurlijke 
voeding zijn onder meer een nadruk op plantaardig eten, het zelf bereiden 
van voedsel, het gebruik van verse producten die dichtbij huis geteeld zijn, 
en het zo min mogelijk bewerken van voeding, zodat de voedingswaarde 
van het product intact blijft. Uitgangspunt van deze principes is respect voor 
de natuur, het gebruik van uitsluitend ecologische bestrijdingsmiddelen, het 
vermijden van het gebruik van kunstmest en zorg voor een gezonde bodem.

In dit hoofdstuk wordt vooral aandacht besteed aan de moermanthera-
pie, de orthomoleculaire geneeskunde, het Houtsmullerdieet, het dieet van 
David Servan-Schreiber, de Bircher-Bennervoedingstherapie, het Eversdieet, 
het Budwigdieet, de Gersontherapie, (sap)vasten, het zuur-basedieet en het 
paleodieet. In eerdere hoofdstukken kwamen al voedingssystemen aan de 
orde in het kader van de ayurveda, natuurgeneeskunde, Traditionele Chi-
nese Geneeskunde en antroposofie. Kernvraag is hierbij welke voedingsthe-
rapie het beste past bij een specifieke patiënt gezien zijn gezondheid, bouw, 
voorkeuren en levensfase.

1. UITGANGSPUNTEN VAN (NATUUR)VOEDING

De Gezondheidsraad gaf in 2015 de volgende algemene richtlijnen voor een 
gezonde voeding: ‘Een verschuiving in de richting van een meer plantaar-
dig en minder dierlijk voedingspatroon is bevorderlijk voor de gezondheid. 
Ook vermindering van de consumptie van suikerhoudende dranken is van 
belang. Goede alternatieven zijn thee en gefilterde koffie zonder suiker, en 
ook water. Verder is het belangrijk te letten op de zoutinname.’ 
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De verschillende aspecten van een gezonde voeding, zoals beschouwd van-
uit de natuurvoeding, worden hieronder kort besproken.

PLANTAARDIG EN GEVARIEERD
In plantaardig eten zitten ‘per vierkante meter’ meer gezonde stoffen dan 
in dierlijk eten. Bij de meeste voedingsmiddelen (granen, zuivel, vlees, vis) 
is het belangrijk ze binnen de kaders van energiebehoefte met mate te eten; 
overvloed schaadt. Behalve groenten en fruit, daarvan mag gegeten worden 
tot het verzadigingspunt. Vooral (fermenteerbare en niet-fermenteerbare) 
vezels in dit plantaardige eten zijn gezond: ze beschermen het maag-darm-
systeem, voeden het darmmicrobioom, houden cholesterol in toom, en zor-
gen voor een gevoel van verzadiging en een goede stoelgang. Verder zijn 
groenten rijk aan plantaardige stoffen zoals flavonolen, indolen, resveratro-
len en stilbenen. Deze plantaardige verbindingen beschermen celfunctie en 
dna-stabiliteit. Verder bevat plantaardige voeding minder en gezondere vet-
ten dan dierlijke voeding.

ONGERAFFINEERD ZONDER TOEVOEGINGEN
Steeds meer mensen maken zich zorgen over alle toevoegingen aan de voe-
ding, bijvoorbeeld E-nummers (voedingshulpstoffen). Het E-nummer ver-
wijst naar een garantie dat de Europese autoriteit voor voedselveiligheid 
(European Food Safety Authority, efsa) de stoffen gecontroleerd heeft en 
veilig heeft bevonden. Toch ervaart een groep mensen deze E-nummers als 
onveilig. Sommige E-nummers, zoals E102, tartrazine, zijn onder hen be-
rucht omdat ze in het verleden in verband zijn gebracht met het veroorzaken 
van hyperactief gedrag bij kinderen en het uitlokken van astma-aanvallen. 
De veiligheid van E-nummers is volgens hen bovendien niet duidelijk voor 
verschillende combinaties van E-nummers in één enkel voedingsproduct. 
Sommige stoffen met een E-nummer hebben overigens een natuurlijke oor-
sprong. Bietenrood heeft het E-nummer E162, vitamine C het E-nummer 
E300. Uiteindelijk bepaalt niet de tegenstelling ‘natuurlijk-chemisch’ of een 
stof wel of niet veilig is; er zijn veel sterke vergiften te vinden met een na-
tuurlijke oorsprong. Op het etiket kan de consument veelal lezen wat voor 
stof het E-nummer aangeeft. 

Over de veiligheid van andere toevoegingen aan voeding heerst ook be-
zorgdheid als het gaat om mogelijke ongunstige langetermijngevolgen voor 
de gezondheid. Twee veelgebruikte emulgatoren zijn polysorbaat 80 (E-
433) en carboxymethylcellulose (E466). Ze worden toegevoegd als emul-
geermiddel aan ijs, margarine, mayonaise, verpakt brood en gebak. Muizen 
die deze emulgeermiddelen in hun voeding kregen toegediend, vertoonden 
laaggradige ontsteking, verstoorde bloedglucosewaarden en een toename 
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in het lichaamsgewicht en het buikvet. In muizen bleek ontsteking van de 
darm door deze voeding veel vaker en heviger voor te komen. Onderzoekers 
zijn bezorgd omdat soortgelijke ontstekingen in verband staan met colitis 
ulcerosa, de ziekte van Crohn en het metabool syndroom (Chassaing e.a. 
2015). Voor de zoetstof aspartaam geldt eenzelfde discussie en heerst er 
onduidelijkheid over de dosis die kinderen zonder gevolgen voor hun ge-
zondheid zouden kunnen verdragen.

Het idee van natuurlijke voeding is dat er niet te veel mee is uitgehaald 
of toegevoegd. Het is voor een groeiende groep mensen de oplossing voor 
onduidelijkheid ten aanzien van de veiligheid van kunstmatige voedseltoe-
voegingen. Volwaardige ongeraffineerde voeding is niet geraffineerd, of in 
het algemeen zo min mogelijk bewerkt (bijvoorbeeld zilvervliesrijst of vol-
korenbrood). 

BIOLOGISCH EN GEZOND
In het verlengde van de wens voeding te gebruiken met minder toevoegin-
gen, ligt de perceptie in de natuurvoeding dat biologische voeding gezonder 
is en beter voor het milieu. Natuurvoeding is vitale voeding; een begrip wat 
duidt op het vitalisme; het denken over vitaliteit, energie en zelfgenezend 
vermogen, kenmerkend voor veel natuurgeneeswijzen. Onderzoekers van 
verschillende Europese universiteiten hebben onderzoek uitgevoerd om de 
exacte toegevoegde voedingswaarde van biologisch verbouwde groente en 
fruit vast te stellen (Baranski e. a. 2014). Zij bestudeerden 343 verschillende 
wetenschappelijke studies op dit gebied. Uit hun analyse blijkt een verschil 
in voedingswaarde van biologisch verbouwde producten ten opzichte van 
gangbaar verbouwde producten; vooral het verschil in stoffen met anti-
oxidant-activiteit was opmerkelijk. Antioxidanten kwamen meer voor in 
biologische voeding dan in gangbaar geteelde groente en fruit. Daarnaast 
kwamen resten van bestrijdingsmiddelen vier keer vaker voor in conven-
tionele gewassen ten opzichte van biologische gewassen. En in gangbaar 
geteelde groente en fruit vonden onderzoekers hogere concentraties van het 
giftige metaal cadmium. Duidelijke verschillen in voedingswaarde werden 
ook voor enkele andere mineralen en vitaminen ontdekt. Deze bevindingen 
willen anderzijds niet suggereren dat gangbaar geteeld eten ongezond zou 
zijn. Biologische voeding geeft niet altijd een vrijwaring voor een voeding 
vrij van contaminanten, maar bepaalde stoffen, zoals glyfosfaat, pesticiden 
of antibiotica mogen in de biologische teelt niet worden gebruikt.

VOEDING VRIJ VAN CONTAMINANTEN
Een gezonde voeding is vrij van omgevingscontaminanten, zoals zware me-
talen en hormoonverstorende stoffen. Het Europese onderzoeksproject de-
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mocophies bijvoorbeeld onderzocht in hoeverre de voordelen van vette vis 
voor zwangere vrouwen en kinderen opwegen tegen de nadelen van kwik, 
aanwezig als contaminant in vette vis. De essentiële omega-3-vetzuren epa 
en dha uit vette vis vormen de structuren van hersenen en celmembranen, 
en zijn de basis voor een goede neurologische ontwikkeling. Kwik in het 
milieu stapelt zich echter op in het visvetweefsel. Zwangere vrouwen, vrou-
wen met een zwangerschapswens en jonge kinderen zijn extra kwetsbaar 
voor kwik, juist omdat het de ontwikkeling van het zenuwstelsel benadeelt. 
Uit het democophies-onderzoek blijkt dat de scheiding tussen wel of geen 
te hoge kwikbelasting dun is; het zit hem in een visje meer of minder in de 
week (Castaño e. a. 2015).

Hormoonverstorende stoffen komen voor in plastic, huisstof, conser-
venblikken, verzorgingsproducten, nieuwe kleding en pesticides op groen-
te en fruit. Volgens wetenschappers staan hormoonverstorende stoffen in 
verband met een verhoogd risico op vruchtbaarheidsproblemen, bepaalde 
vormen van kanker en stofwisselingsziekten. Hormoonverstorende stoffen 
(Endocrine Disrupting Compounds, edc’s) zouden de gevoeligheid van het 
(ongeboren) kind voor deze aandoeningen verhogen. Het door de Wereld-
gezondheidsorganisatie gepubliceerde rapport uit 2013 erkende deze risi-
co’s en deed een oproep aan de Europese Commissie aandacht te hebben 
voor de schadelijke effecten van deze stoffen op mens en natuur (who/
unep, 2012). In de natuurvoeding is er een alertheid op het voorkomen van 
aanwezigheid van deze stoffen in de dagelijkse voeding. 

VEILIGE VOEDSELBEREIDING
Een aspect van gezonde voeding is voedsel dat goed bereid is. Dat wil niet 
alleen zeggen dat het vrij is van schadelijke bacteriën, maar ook dat het be-
reid is met behoud van de voedingswaarde. Koken in weinig water, het liefst 
stomen, is een van die manieren. Bij bakken en verhitten kunnen, als de olie 
te lang verhit wordt, schadelijke stoffen uit de vetten ontstaan. Bijvoorbeeld: 
bij verhitting van zetmeelrijke voedingsproducten ontstaat acrylamide, een 
stof die mogelijk kankerverwekkend is, met bovendien ongunstige effec-
ten op de vruchtbaarheid en de zenuwen. Friet, chips, brood, geroosterde 
ontbijtgranen, koekjes, koffie en sigarettenrook bevatten naar verhouding 
grotere hoeveelheden acrylamide. De hoeveelheid acrylamide die gevormd 
wordt, stijgt met de baktemperatuur. Voedsel verhitten in een magnetron 
geeft meer acrylamidevorming dan frituren. In het moermandieet wordt om 
die reden het gebruik van acrylamide bevattende voedingsmiddelen zoals 
beschuit of toast afgeraden. Dit standpunt lijkt te worden ondersteund door 
nieuwe analyses van Virk-Baker, Nagy, Barnes & Groopman uit 2014. 
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SUIKERS, GLYCEMISCHE LADING EN GLYCEMISCHE INDEX
Voeding bevat van nature suiker: fruit, siroop van fruit, honing, dadelstroop, 
maar ook wortelen, maïs en granen bevatten bepaalde soorten suikers. De 
belangrijkste soorten suikers zijn gewone of kristalsuiker (sacharose of 
glucose), melksuiker (lactose) en vruchtensuiker (fructose). Aardappels en 
granen bevatten ook suikers in de vorm van zetmeel, dat zijn lange suiker-
ketens (zonder zoete smaak) die in de twaalfvingerige darm wel in glucose 
worden gesplitst. 

Er moet hier onderscheid gemaakt worden tussen geraffineerde sui-
kers en complexe natuurlijke suikers. De essentie zit in de term (en dus 
het proces) ‘geraffineerd’; dit laatste betekent dat uitsluitend de suiker als 
zodanig wordt geconsumeerd, in plaats van suiker in zijn natuurlijke con-
text. Geraffineerde suiker is een uitgezuiverde stof en wordt toegevoegd 
aan veel voedingsmiddelen. Geraffineerde suiker is schadelijk doordat het 
alleen energie levert zonder verdere voedingsstoffen. Daarnaast kent het 
de hoogste glycemische index: als dit type suiker ingenomen wordt, stijgt 
de bloedsuikerspiegel snel, waardoor een groot beroep op hormonen zoals 
insuline wordt gedaan. Een veelvuldige hoge inname, in combinatie met 
een laag energieverbruik, kan op de lange termijn leiden tot hyperinsuline-
mie en uitputting van de in de alvleesklier insuline-producerende eiland-
jes van Langerhans. Complexe natuurlijke suikers leiden daarentegen tot 
een veel mildere stijging van de bloedsuikerspiegel. Zij hebben een lagere 
glycemische index. Overigens kunnen bepaalde natuurlijke suikers zoals 
honing en moutstropen ook tot een snelle stijging van de bloedsuikerspie-
gel leiden, zeker als daarbij niets anders wordt gegeten. De glycemische 
lading van voeding wordt onder meer beïnvloed door de hoeveelheid vet  
en vezels waarmee de inname van een suikerrijk voedingsmiddel gepaard 
gaat. Te veel toegevoegde geraffineerde suikers leiden niet alleen tot over-
gewicht, ook suikerziekte (diabetes) en een hoge bloeddruk worden ver-
oorzaakt door het gebruik van te veel suiker. Een ander gezondheidsrisico 
wordt gesignaleerd in het medische tijdschrift Open Heart van het British 
Medical Journal, waaruit blijkt dat een lagere consumptie van toegevoeg-
de suikers aan kant-en-klare voedingsmiddelen in de toekomst tot ver-
mindering van hart- en vaatziekten zou kunnen leiden (DiNicolantonio 
& Lucan 2014).

GEPERSONALISEERDE VOEDING 
Er bestaan weliswaar algemene richtlijnen voor goede voeding maar iede-
re persoon reageert toch anders, individueel bepaald, op ‘gezond’ voedsel. 
De ene persoon verdraagt sommige producten wel en de ander juist niet. 
Wetenschappers uit Israël bijvoorbeeld volgden gedurende vijf dagen de 
glucosewaarden bij 800 gezonde vrijwilligers. Ze kwamen tot de ontdek-
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king dat deze enorm kunnen verschillen na het eten van dezelfde voeding. 
Deze individuele verschillen lijken samen te hangen met het tijdstip waarop 
gegeten wordt, sportbeoefening, hoeveelheid slaap, lichaamsbouw en ook 
de darmmicrobiota (Zeevi e. a. 2015). 

Er zijn initiatieven om naast de algemene richtlijnen voor gezonde voe-
ding meer ‘voeding op maat’, of gepersonaliseerde voeding op te kunnen 
stellen. In 2000 was het humane-genoomproject net voltooid en was men 
zeer geïnteresseerd in de individuele effecten van voeding. Vanuit dit huma-
ne-genoomproject is de wetenschap van nutrigenomics of nutritionele epi-
genetica ontstaan. In dit vakgebied wordt het effect van voeding op genen 
bestudeerd, en vice versa.  

De emotionele staat van personen beïnvloedt tevens de wijze waarop 
vertering plaats kan vinden, onder meer door de invloed van psychische 
gesteldheid op activiteit van het parasympathisch systeem. Stress beïnvloedt 
de doorlaatbaarheid van het darmslijmvlies en de darmperistaltiek. Bij lang-
durige stress komen er minder spijsverteringsstoffen (enzymen) vrij, waar-
door voeding niet meer voldoende wordt verteerd. 

In natuurgeneeskundige, Chinese of ayurvedische tradities is de manier 
waarop de patiënt op voeding reageert vaak een aanwijzing voor iemands 
constitutie ofwel basisconditie. In de ayurveda reageren mensen van het 
kapha-type vooral goed op warm eten rondom het middaguur. In de Chi-
nese geneeskunde wordt de spijsverteringsenergie onder het Chinese orgaan 
‘Milt’ geschaard. Mensen met een Milt-energiezwakte wordt aangeraden 
vooral geen koude en rauwe voedingsmiddelen te nuttigen. Het lijkt er 
trouwens op dat eten volgens het persoonlijke genotype (moderne visie) en 
volgens de ‘constitutie’ (traditionele benadering) langzaam naar elkaar toe 
groeien; wellicht stoelen zij op dezelfde principes? 

Al met al: het voedingspatroon, de voedingswaarde van het dieet, en de 
mate waarin deze voeding gezond is voor de betreffende persoon, bepalen 
de conditie van het spijsverteringssysteem en uiteindelijk de gezondheid van 
de mens. 

2. VOEDINGSTHERAPIE: GENEZEN MET VOEDING

Er zijn diverse voedingstherapieën die al jarenlang worden toegepast, al dan 
niet enigszins aangepast of in een mengeling van verschillende systemen. 
Zo toont de moermantherapie opvallende overeenkomsten met de Gerson- 
therapie en de orthomoleculaire geneeskunde volgens Pauling. Buiten de 
professionele sfeer om wordt op grote schaal gebruikgemaakt van de pro-
ducten van de verschillende voedingssystemen via gespecialiseerde drogiste-
rijen en biologische winkels.
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Voedingstherapie wordt ingezet bij allerlei klachten: van chronische infec-
ties tot astma en longklachten, van vage en functionele klachten zoals ver-
moeidheid, tot depressie, en bij zogenaamde welvaartsziekten (diabetes en 
hart- en vaatziekten). Daarnaast wordt voeding als (aanvullende) behande-
ling ingezet bij mensen met kanker, en bij mensen die spijsverteringsklachten 
hebben, zoals brandend maagzuur, darmkrampen, chronische constipatie 
of chronische diarree, een opgeblazen gevoel, winderigheid, voedselintole-
rantie of voedselallergie.

LEEFSTIJLGENEESKUNDE
Voeding is een integraal onderdeel van de leefstijl. Steeds meer is het begrip 
‘leefstijlgeneeskunde’ naar voren gekomen en zo kwamen de bewegingen 
‘gezond blijven door voeding’ en ‘genezen met voeding’ dichter bij elkaar. 
Dit legt het accent op een andere, meer preventieve rol van de arts of thera-
peut, met name wat betreft de begeleiding van patiënten bij het goed voor 
zichzelf zorgen: gezond eten, voldoende bewegen en op tijd ontspannen. In 
een aantal medische richtlijnen voor de behandeling van ziekten, onder an-
dere depressie (meer bewegen), zijn voedings- of leefstijltherapieën opgeno-
men. In dit kader wordt ook wel gesproken over ‘preventieve geneeskunde’. 

Een gezonde leefstijl is van belang bij de primaire en secundaire pre-
ventie van verschillende chronische aandoeningen, waaronder suikerziekte, 
kanker en hart- en vaatziekten. Leefstijladvies is daarom van belang. Dit 
moet natuurlijk vrij zijn van moralisering en betutteling, de nadruk moet 
blijven liggen op persoonlijke vrijheid en zelfbeschikking. Maar dit kan wel 
eens moeilijk zijn voor de hulpverlener als hij ziet dat de patiënt vasthoudt 
aan ongezonde gewoonten. Persoonlijke of sociaal-maatschappelijke om-
standigheden staan dan een leven in balans en een gezonde leefstijl in de 
weg. Regelgeving van de gemeentelijke of landelijke overheid zou hier on-
dersteunend kunnen werken, bijvoorbeeld door te bepalen dat ongezonde 
voedingsmiddelen in supermarkten verplaatst worden naar schappen die 
minder in het oog vallen, het verbieden van snackbars en automaten in de 
buurt van middelbare scholen, en het beschikbaar stellen van waterfontein-
tjes bij sportterreinen of winkels. Maar de negatieve rol van overproductie 
van voedsel en van verleidelijke reclame mag hierbij niet onvermeld blijven.

VOEDINGSTHERAPIE IN DE NATUURGENEESKUNDE 
De natuurgeneeskundige visie op voeding(therapie) kan in de volgende pun-
ten worden samengevat:
– voeding is naast beweging, ademhaling en ontspanning een van de be-

langrijkste middelen in handen van de arts of therapeut om gezondheid 
van zijn patiënten te handhaven en te verbeteren;
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– een natuurgeneeskundige behandeling mag nooit schaden, het stimule-
ren en versterken van het zelfherstellende vermogen staat centraal;

– doel van de behandeling is herstel en behoud van harmonie, balans en 
welbevinden in de patiënt;

– de natuurgeneeskundige aanpak is altijd individualiserend, het gaat om 
een op de specifieke persoon afgestemd geheel van ideeën, maatregelen 
en adviezen; 

– het gaat ook steeds om een in de tijd verlopend samenhangend en ge-
stuurd behandelprogramma; 

– de regie over de behandeling ligt in principe bij de patiënt zelf; de arts of 
therapeut adviseert, ondersteunt en begeleidt slechts;

– in beginsel komt bij gezondheidsbevordering en behandeling alleen vol-
waardige natuurlijke voeding in aanmerking; 

– de natuurgeneeskundige wil de patiënt zo toerusten met nieuwe kennis, 
vaardigheden en bewustwording, dat deze in staat is de eigen gezond-
heid duurzaam zelf in stand te houden, voortbouwend op wat hij van de 
ziekte en de behandeling heeft geleerd. 

Deze uitgangspunten zijn in meerdere of mindere mate te herkennen in de 
hieronder te bepreken specifieke vormen.

De rol van de darmen
Ziekte kan ontstaan door een ophoping van belastende stoffen doordat de 
uitscheiding daarvan niet meer goed verloopt of doordat er te veel belasten-
de stoffen in het lichaam aanwezig zijn. Deze (afval)stoffen komen onder 
andere via de voeding en de leefomgeving het lichaam binnen, en ook ont-
staan ze in het lichaam als restproducten van de stofwisseling. De darmen 
spelen dan ook een vitale rol bij de spijsvertering en de opname van voe-
dingsstoffen, en zij scheiden afvalstoffen uit van lichaamsprocessen, zoals 
galzure zouten. Bovendien maken de darmen neurotransmitters en andere 
boodschapperstoffen voor hormonen aan en beschermen ze door middel 
van diverse afweerreacties van het immuunsysteem. Bij een goede darmcon-
ditie verlopen deze functies optimaal.

De darmbacteriën 
De totaliteit aan bacteriën, schimmels en andere micro-organismen in de 
darmen wordt ook wel het darmmicrobioom genoemd. In de darmen dient 
sprake te zijn van een balans, een symbiose. Hierdoor kunnen voedselresten 
worden verteerd en bepaalde vitaminen worden geproduceerd. Ook wor-
den de darmspieren gestimuleerd en wordt het darmslijmvlies gevoed en 
beschermd. De samenstelling van het microbioom wordt onder andere be-
paald door de geboorte, het al dan niet ontvangen van borstvoeding, eet- en 
leefgewoonten, verre reizen, emotionele of fysieke stress, medicijngebruik 
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en (voedsel)infecties. Voor een gunstige darmconditie moet het darmslijm-
vlies gezond en intact zijn, zodat alleen de gewenste stoffen en vocht uit de 
voedselresten opgenomen worden. Wanneer het darmslijmvlies niet gezond 
is, kunnen afvalstoffen door het darmslijmvlies heen gaan, in het bloed te-
rechtkomen en zo het lichaam verder belasten. Dit wordt ook wel het leaky 
gut syndrome ofwel het ‘lekkende-darmsyndroom’ genoemd. Hierbij is 
sprake van een verhoogde darmdoorlaatbaarheid (permeabiliteit). Dit kan 
een ongewenste reactie van het immuunsysteem oproepen of verergeren, wat 
zich uit in de darmen of elders in het lichaam. Bij een slechte conditie van 
het darmslijmvlies worden bepaalde stoffen, zoals histamine,  minder goed 
geneutraliseerd waardoor er allergische reacties kunnen ontstaan. Wanneer 
in de darmen te weinig lactase wordt aangemaakt, kan lactose niet goed 
worden verteerd en ontstaan darmklachten zoals diarree. Bij darmklachten, 
zoals een prikkelbare darm, constipatie, diarree, bij voedselintolerantie, bij 
voedselallergie maar ook bij een slechte weerstand, is dan ook het eerste 
doel de darm te ‘saneren’.

DIAGNOSTIEK IN DE NATUURGENEESKUNDIGE VOEDINGSTHERAPIE
Uniciteit is een centraal begrip in de natuurgeneeskunde, dus ook uniciteit in 
de wijze waarop iemand voeding verdraagt. Er is onder natuurgeneeskundi-
gen erkenning voor de grote mate van individuele variatie in de reactie van 
mensen op eenzelfde voedingsmiddel. Tevens wordt een aantal voedings-
groepen beschouwd als potentiële verstoorders voor stofwisselingsproces-
sen bij een verzwakt metabolisme. Zij staan het herstelproces dan in de weg 
en worden daarom (tijdelijk) ontraden. Dit zijn meestal zuivel, gluten, ge-
raffineerde suikers, kunstmatige toevoegingen zoals zoetstoffen en sojapro-
ducten. Diagnostiek in de natuurgeneeskundige voedingstherapie kent een 
(nog) breder begrip van voedselovergevoeligheden dan de algemeen erkende 
IgE gemedieerde voedingsallergieën en de beschrijving in de Richtlijn Voed-
selovergevoeligheid (2013). 

De basis voor diagnostiek in de natuurgeneeskundige voedingstherapie 
ligt in de voedingsanamnese. Hierbij wordt de algemene voeding geëva-
lueerd en stapsgewijs besproken. Verdachte producten kunnen vervolgens 
geëlimineerd en vervangen worden. Eventueel kunnen ze bij wijze van voed-
selprovocatietest op termijn weer geherintroduceerd worden, maar pas als 
de darm zich heeft kunnen herstellen. Naast de genoemde voedingsgroepen 
of voedingsbestanddelen zijn bijvoorbeeld histaminerijke voedingsmiddelen 
en histaminevrijmakers verdacht, omdat deze onder meer hoofdpijn en mi-
graine kunnen uitlokken. 

Diagnostische meetmethoden uit de complementaire geneeskunde zoals 
toegepaste kinesiologie, Vegatest, IgG4-analyses en asyra (bio-energetische 
testapparatuur), worden gebruikt ter bevestiging van een vermoeden op 
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voedselovergevoeligheid voortkomend uit de voedingsanamnese (zie hoofd-
stuk 13). Het is onduidelijk in hoeverre testen die in het complementaire 
veld worden gebruikt van toegevoegde waarde zijn voor het vaststellen van 
voedselovergevoeligheden, omdat onderzoek naar de diagnostische accu-
ratesse en de reproduceerbaarheid van de metingen beperkt is uitgevoerd.

Huub Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie aan de Uni-
versiteit van Wageningen, was betrokken bij het inca-onderzoek naar het 
effect van een eliminatiedieet bij kinderen met adhd (Pelsser 2011). Vol-
gens deze studie bleken kinderen met deze hyperactiviteitsstoornis baat te 
hebben bij een streng dieet. Bijna 70% van de kinderen met adhd reageert 
met meer dan 40% verbetering. Maar dit eliminatiedieet is onvolwaardig 
voor kinderen in de groei. In de inca-studie werd in fase 2 bestudeerd of 
de individuele IgG-respons van kinderen op voeding een betrouwbaar uit-
gangspunt kon zijn voor het herintroduceren van voeding aan het elimina-
tiedieet. IgG-analyse in de inca-studie bleek geen betrouwbare indicator te 
zijn voor het wel of niet kunnen herintroduceren van voeding bij kinderen 
met adhd. Onderzoekers van het Britse St. George’s Hospital in Londen 
hebben daarentegen ontdekt dat IgG4-analyses wel van nut kunnen zijn bij 
de aanvullende behandeling van de ziekte van Crohn (Gunasekeera, Men-
dall, Chan & Kumar 2016). 

VASTEN
In de natuurgeneeskunde is vasten een belangrijke therapeutische methode. 
Volgens Hippocrates (400 v.Chr.) beïnvloeden de hoeveelheid en de aard 
van het voedsel de zogenoemde lichaamssappen. Tegen deze achtergrond 
gebruikte Hippocrates vasten- en dieettherapieën. Daarnaast reinigde hij 
het lichaam door zweten, laxeren, watertherapieën en aderlaten. Bekende 
moderne methoden van vasten zijn de groentesapkuur, de citroensapkuur 
en de Mayr-kuur (zie hoofdstuk 5).

Vasten is dus gericht op het verwijderen van afvalstoffen in de darmen 
en het lichaamsweefsel, zowel preventief als curatief. Onder vasten wordt 
tegenwoordig verstaan: afzien van vast en vloeibaar voedsel, uitgezonderd 
water, kruidenthee, vruchten- en groentesappen. Het is de meest effectie-
ve methode om het lichaam van afvalstoffen te ontdoen. Voorafgaand aan 
en tijdens het vasten kunnen de darmen worden gereinigd met behulp van 
klysma’s, bitterzout en/of laxerende thee. Tijdens de kuur is de uitscheiding 
via de huid door transpiratie erg sterk en kan ook de adem een onwelrie-
kende geur hebben. Een geleidelijke beëindiging vindt plaats via waterpap, 
melkpap en rauwkost naar de gewone voeding. Langere vastenkuren vinden 
meestal in kuuroorden plaats. De lengte van een vastenkuur kan variëren 
van vijf tot tien dagen. Tegenwoordig vindt onderzoek plaats naar de gun-
stige effecten van af en toe vasten (intermitterend vasten) op het voorkomen 
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van hart- en vaatziekten (zie paragraaf 4). Het begrip ‘calorische restrictie’ 
(beperking van de inname van calorieën) is in verband gebracht met an-
ti-verouderingsmechanismen. Vasten is niet geschikt bij (een voorvorm van) 
suikerziekte, vormen van kanker of schildklieraandoeningen. Omdat vasten 
veelal niet zo goed is voor de darmslijmvlieswand en het darmmicrobioom, 
zijn moderne vastentherapieën eerder vormen van strenge eliminatiediëten 
dan van totale onthouding van vast voedsel (zie hoofdstuk 5). 

HET ZUUR-BASEDIEET
Het zuur-basedieet in de natuurgeneeskunde wordt traditioneel geadviseerd 
voor de preventie van botontkalking en bij andere ziekten. Jicht, reuma, 
nieraandoeningen, huidaandoeningen, diabetes, spataderen, nier- en galste-
nen, artrose en maagdarmaandoeningen zijn slechts enkele ziekten waarin 
het zuur-base-evenwicht een belangrijke rol speelt. Zuren die in het lichaam 
ontstaan door het celmetabolisme en door de voeding moeten worden af-
gevoerd. Om de pH-waarden zowel intracellulair, extracellulair als van het 
bloed te kunnen handhaven beschikt het lichaam over diverse regulerings-
mechanismen (longen, nieren) die verantwoordelijk zijn voor het elimineren 
van de zuren, zodat de homeostase gehandhaafd blijft. Volgens natuurge-
neeskundigen heeft het lichaam moeite met een hogere zuurbelasting. 

Voeding
Bepaalde bestanddelen van voeding hebben effect op het zuur-base-even-
wicht. Thomas Remer en Friedrich Manz ontwikkelden een model waar-
mee de netto zuuruitscheiding (nae) voor de nieren van voeding kan wor-
den ingeschat. Onder meer voedingsfactoren bepalen de Potential Renal 
Acid Load (pral-waarde) op het lichaam, aangegeven per 100 gram voe-
dingsmiddel. Zuurvormende voedingsmiddelen (zout, granen en voedsel 
rijk aan dierlijke eiwitten zoals vis, schelp- en schaaldieren, vlees, gevogelte 
en eieren) verzuren. Basevormende voedingsmiddelen ontzuren. Peulvruch-
ten en noten zijn neutraal tot licht basevormend, groenten, fruit en zuivel 
zijn sterk basevormend. 

Of een voedingsmiddel zuurvormend is, hangt dus af van de biochemi-
sche samenstelling en niet van de smaak (zuur smakend fruit is bijvoorbeeld 
basevormend). 

Wanneer bij een te hoge zuurbelasting mineralen (calcium, magnesium) 
en aminozuren (glutamine) worden gebruikt om het zuur te neutraliseren, 
heeft dit negatieve gevolgen voor nieren, botten en spieren, en het leidt tot 
een grotere kans op het metaboolsyndroom, diabetes type 2, hart- en vaat-
ziekten en mogelijk kanker. Zuurbelasting wordt berekend door pral-waar-
de, netto zuur uitscheiding (nae) en/of de pH van de urine. 
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Diëten
Volgens de natuurgeneeskundige visie ontwikkelt zich door een langdurige 
inname van zuurvormende voedingsmiddelen een chronische, laaggradige 
metabolische acidose, ofwel weefselverzuring die schadelijk is voor verschil-
lende lichaamsfuncties.

 Een aantal diëten in de natuurvoeding gaat uit van het principe het 
zuur-base-evenwicht te herstellen. De Deense arts Kristine Nolfi (1881-
1957) ontdekte bijvoorbeeld bij zichzelf een groot gezwel in haar borst. 
Ook collega’s bevestigden de aanwezigheid van deze snel groeiende tumor. 
Kristine Nolfi weigerde een biopsie, een operatie en bestraling. Zij zette, 
geïnspireerd door de ideeën van Bircher-Benner, zichzelf op een dieet, dat 
bestond uit alleen verse groenten, vers fruit en verse melk. Het basisprincipe 
van haar voedingsleer vormt de gedachte, dat er in de voeding een opti-
male verhouding tussen zuurvormende en basevormende voedingsmiddelen 
moet bestaan. Nolfi adviseert ter verkrijging van een optimale gezondheid 
een verhouding van 20% zuurvormende en 80% basevormende voedings-
middelen. Ziekte kan volgens haar alleen ontstaan in een zuur reagerend 
organisme. Kanker wordt gezien als een allerlaatste uiting van verzuring. 
Een cel transformeert naar een kankercel door zuurstoftekort en verzuurt 
vervolgens. De behandeling van kanker zou moeten plaatsvinden – volgens 
deze theorie – door het verbeteren van de zuurstoftoevoer naar de kankercel 
en het ontzuren van de weefsels.

ANTI-TUMORTHERAPIEËN
Sommige deskundigen in alternatieve anti-tumorvoedingstherapieën be-
schouwen kanker als de resultante van stofwisselingsproblemen, anderen 
leggen de nadruk op omgevingsfactoren en leefstijl. Hieronder worden en-
kele alternatieve natuurvoedingstherapieën besproken die beogen lijders 
aan kanker te behandelen.

De moermantherapie
Deze werd in de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw ontwikkeld 
door de arts Cornelis Moerman op basis van vele jaren experimenteren 
en ervaringen met patiënten. Volgens Moerman, Houtsmuller en andere 
grondleggers van alternatieve voedingstherapieën is bij kanker het gehele 
lichaam betrokken en is een tumor niet het begin van kanker, maar een 
laatste schakel in een proces van ontsporing van de stofwisseling. Wanneer 
zich een kankercel aandient, probeert het lichaam zich te verdedigen. Het 
afweermechanisme is echter afhankelijk van onze gezondheid, dus ook van 
ons geconsumeerde voedsel en van alle stoffen die nodig zijn om de stofwis-
seling optimaal te laten functioneren. 
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De moermanvoedingstherapie bestaat uit drie pijlers:
– vermijd alles wat slecht en onnodig belastend is;
– gebruik vooral alles wat nuttig is;
– wees matig met al het overige.

De voedingstherapie bestaat uit een dieet zonder suiker of suikerproducten 
(maximaal een theelepel honing per dag), vlees, vis of gevogelte, dierlijke 
vetten, water, koffie of thee, witbrood en aardappelen. Aangeraden wordt 
een ruim gebruik van biologisch geteelde groenten en fruit, zilvervliesrijst, 
volkorenbrood, noten en zaden en plantaardige eiwitbronnen zoals tofu. 
Daarnaast worden acht supplementen toegevoegd: jodium, citroenzuur, gist 
(vitamine B-complex), ijzer, zwavel, vitamine A, vitamine E en vitamine C. 
De supplementen zijn altijd slechts een aanvulling op het voedingsadvies. 
Artsen kunnen in individuele gevallen van dit basisdieet afwijken. Moer-
mans zienswijze dat voeding een belangrijke rol kan spelen bij het voorkó-
men van kanker (dus het preventieve aspect) wordt inmiddels algemeen on-
derschreven. Dat deze therapie ook curatief werkzaam zou zijn, acht men 
in regulier wetenschappelijke kring nog onvoldoende aangetoond, hoewel  
anderzijds ook geen gemeenschapsmiddelen voor onderzoek beschikbaar 
worden gesteld. Overigens stellen Moerman-artsen zelf dat deze therapie 
geen wondermiddel is. Op zich kan men er echter weinig op tegen hebben 
om het onder deskundige begeleiding uitgevoerde moermandieet (mede) te 
zien als aanvulling op een reguliere kankerbehandeling

Het Houtsmullerdieet
De therapie die Houtsmuller ontwikkeld heeft, kent vier aspecten:
1. een specifiek dieet: vegetarische maaltijden met zo veel mogelijk rau-

we groenten vanwege de anti-carcinogene stoffen daarin, bijvoorbeeld 
broccoli, rode bieten, knoflook, tarwekiemen en wortelen; 

2. vitaminen en mineralen in een orthomoleculaire dosering, met name de vi-
taminen A, C, E, bètacaroteen, B-complex, mineralen en sporenelementen; 

3. specifieke remmers van kwaadaardige celgroei, en 
4. mentale steun. 

Shirley Kabos en Nicole van Winden, beiden voedingskundige/diëtist, 
beschrijven in Het Dr. Houtsmuller Kookboek de praktische uitvoering 
van dit dieet. Artsen gespecialiseerd in de niet-toxische tumortherapie en 
lid van het Nederlands Genootschap Orthomoleculaire Oncologie passen 
veelal een aangepaste versie van het Houtsmullerdieet toe. Deze therapie is 
volgens hen goed te combineren met reguliere kankertherapie.

De therapie van Servan-Schreiber
Servan-Schreiber was zelf medisch hoogleraar en had een hersentumor. Hij 
onderzocht veel al dan niet gepubliceerde onderzoeksverslagen inzake regu-
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liere en niet-reguliere voedingsmiddelen en preparaten bij kanker. Zijn boek 
Anti-kanker – Een nieuwe levensstijl geeft uitgebreid inzicht in deze zoek-
tocht op basis van meer natuurlijke principes. Het gaat Servan-Schreiber 
om een strikte voedingswijze die lang genoeg wordt volgehouden (minimaal 
zes weken) om uiteindelijk een soort verzadigingstoestand in de patiënt te 
bereiken wat betreft de anti-kankerstoffen in de voeding; een ‘complian-
ce’ van minimaal 90% lijkt daarbij noodzakelijk. Hij beoogt hiermee drie 
doelstellingen: het vertragen van de kankergroei, het bevorderen van (kan-
ker)celdood, en het tegengaan van metastasering. Per type kanker kan de 
samenstelling van het dieet overigens iets variëren. Het dieet impliceert dat 
geen andere voedingsmiddelen worden gebruikt die met de eerder bedoelde 
principes in strijd zijn. De therapie kan goed samengaan met de reguliere 
behandeling, zij optimaliseert daarvoor de condities en geeft de patiënt het 
gevoel ook zelf een actieve bijdrage aan het herstel te kunnen leveren.

Niet-toxische tumortherapie (nttt)
nttt is een verzamelnaam voor behandelingen tegen kanker die bestaan 
uit voedingsvoorschriften en niet-toxische medicamenten. Het is een spe-
cialisatie vanuit de natuurgeneeskunde, homeopathie, antroposofie en or-
thomoleculaire geneeskunde. Leefstijlaanpassing is een onmisbare pijler 
van de nttt. Voeding en voedingssupplementen zijn tevens een belangrijk 
onderdeel van deze therapie en worden ingezet door nttt-artsen met het 
doel kanker te remmen. nttt is ontstaan als aanvulling op de gebruikelijke 
behandelingen. Het doel van nttt is versterking van het gezonde functi-
oneren van het lichaam om de strijd tegen kanker aan te kunnen. Kanker 
wordt door nttt-artsen beschouwd als het gevolg van langdurige toxische 
inwerking, waardoor een aantal cellen gemuteerd is tot kankercellen. Het 
afweersysteem is niet in staat geweest deze cellen te vernietigen, doordat 
dit systeem belast was met toxinen en verslakking. Ook psychische lasten 
spelen daarbij een rol; deze verlammen de respons op gevaar, of versterken 
de stress. De therapie als zodanig lijkt sterk op de Moerman/Houtsmuller- 
en Servan-Schreiber-aanpak en bestaat uit vier onderdelen: voeding en rei-
niging, voedingssupplementen, (niet-toxische) tumorremmende substanties 
en immuunstimulatie. Artsen die deze therapie toepassen, zijn verenigd in 
een vakgroep van de artsenvereniging avig (Artsenvereniging voor Integra-
le Geneeskunde).

Gersontherapie
De Duitse arts Max Gerson ontwikkelde halverwege de vorige eeuw zijn 
alternatieve therapie tegen kanker die voornamelijk bestond uit dieet, sup-
plementen en koffie-klysma’s. Hij ontwikkelde het dieet naar aanleiding van 
de ernstige migraine waar hij zelf aan leed. Hij beperkte zijn dieet tot vers 
fruit en rauw voedsel, geheel naar het voedingspatroon van onze verre voor-
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ouders, en genas daarmee zijn migraine. Internationale bekendheid verkreeg 
Gerson in de jaren twintig door de successen die hij had met zijn voedings-
therapie bij tuberculose, alsook bij reumatische aandoeningen. Gerson ging 
later naar Amerika, waar hij aanvankelijk veel begrip ondervond, maar 
gaandeweg sloeg in reguliere kring het enthousiasme om. Gerson en zijn col-
lega Sauerbruch waren van mening dat onze voeding te veel zout en te wei-
nig kalium bevat. Planten bevatten, wanneer zij op een natuurlijke wijze zijn 
verbouwd, voor ons lichaam precies de juiste verhouding van kalium en na-
trium. Het behandelen van een chronische ziekte houdt volgens deze theorie 
in dat de stofwisseling in haar natuurlijk evenwicht moet worden hersteld. 
Gerson en Sauerbruch leggen de nadruk op de centrale rol van de lever in dit 
proces van ontgifting van de cellen. Dit wordt bereikt door de patiënt grote 
hoeveelheden vers vruchtensap en groentesap te laten drinken. De therapie is 
arbeidsintensief: waar Houtsmuller volstaat met vier tot vijf glazen groente-
sappen per dag, adviseert Gerson bijvoorbeeld 15 glazen. De veiligheid van 
een en ander wordt echter door sommigen in twijfel getrokken.

Het Budwigdieet 
Johanna Budwig (eerste helft twintigste eeuw) was een van de eerste bio-
chemici die onderzoek deed naar de vetstofwisseling in gezonde en kanker-
cellen en die het belang van de onverzadigde vetzuren onder de aandacht 
bracht. Onverzadigde vetzuren in de omhulling van de cel (het celmem-
braan) zijn verantwoordelijk voor de celademhaling. Volgens Otto War-
burg, een wetenschapper met wie Budwig samenwerkte, verandert een cel in 
een kankercel wanneer deze niet over voldoende zuurstof kan beschikken. 
Een gezonde cel heeft zuurstof nodig om er energie uit op te wekken; daar-
voor moet de celwand doorlaatbaar zijn en dat lukt alleen in voldoende 
mate wanneer het lichaam kan beschikken over voldoende essentiële vet-
ten: omega-3 en -6. Budwig ontdekte verder dat vetzuren in combinatie 
met zwavelhoudende aminozuren (eiwitten) wateroplosbaar worden. Het 
door haar ontwikkelde Budwigpapje – een voedzaam energierijk ontbijt – is 
het belangrijkste deel van haar voedingstherapie. Het papje is in te zetten 
voor kankerpatiënten, maar ook bij onder andere hart- en vaatziekten. Het 
bevat onder andere magere kwark, ongezoete muesli, ongeraffineerde lijn-
zaadolie, enig citroensap en vers fruit. Veel belang wordt hierbij gehecht 
aan een juiste verhouding tussen olie en eiwit. Als zoetmiddel wordt een 
lijnzaad-honingproduct (linomel) en als bindmiddel agar agar aangeraden.

ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE
De naam van deze therapie dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw en 
is afkomstig van de Amerikaanse chemicus en tweevoudig Nobelprijswin-
naar, Linus Pauling (1901-1994). Met de term ‘orthomoleculair’ geeft hij 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   558 22-11-16   10:11



559

VOEDINGSTHERAPIE EN -SUPPLEMENTEN

15

aan dat natuurlijk voorkomende voedingsstoffen (niet-toxische stoffen) de 
gezondheid en de behandeling van ziekten kunnen ondersteunen. In 1973 
werd in Menlo Park, Californië, The Linus Pauling Institute of Science and 
Medicine opgericht. Om zijn werk voort te zetten verhuisde dit instituut, 
nadat Pauling was overleden, in augustus 1996 naar de Oregon State Uni-
versity. Daar kreeg het de naam The Linus Pauling Institute. Dit instituut is 
nog steeds een bakermat voor voedingsonderzoek. 

Onder dit begrip (orthos = juist, optimaal) wordt dus een geneesme-
thode verstaan die beoogt het lichaam te voorzien van de juiste concen-
traties biologische stoffen. Deze biologische stoffen bestaan uit mineralen, 
sporenelementen, enzymen en vitaminen. Bij lichte en acute aandoeningen 
(bijvoorbeeld griep of verkoudheid) kan het lichaam onvoldoende compen-
seren om de gezondheidstoestand te handhaven. Geleidelijk ontstaat zo een 
chronische ziekte. Wanneer het lichaam nog verder wordt ‘vergiftigd’, gaat 
de chronische aandoening zich vastzetten. Men noemt dat het stadium van 
de depositie (zie ook het schema Reckeweg in hoofdstuk 5). Gifstoffen wor-
den dan onvoldoende afgescheiden, ze slaan neer in de weefsels, met aan-
doeningen als reuma en jicht als gevolg. Wanneer dit proces zich nog verder 
voortzet, ontstaan ernstiger afwijkingen, zoals artrose en kanker. 

Via de voeding, de ademhaling en de huid bereiken belastende lichaams-
vreemde stoffen het lichaam. De orthomoleculaire geneeskunde reageert 
op deze overdosis aan lichaamsvreemde stoffen door een relatief grote 
hoeveelheid vitale stoffen via de voeding toe te dienen. Anderzijds kunnen 
door een deficiënte voeding of een verhoogde behoefte tekorten ontstaan 
aan vitale stoffen, bijvoorbeeld bepaalde vitamines of mineralen. Dit kan 
chronisch zijn of teweeggebracht door een tijdelijke belasting zoals een 
acute ziekte. Zo is vitamine C de motor achter de aanmaak en proliferatie 
van lymfocyten en is de behoefte aan vitamine C bij weerstandsproblemen 
daardoor veel groter. Of men kan, zoals bij suikerziekte, vitamine E en 
vitamine C minder effectief in het lichaam transporteren. Tegenwoordig is 
er meer aandacht voor genetische variatie tussen mensen. De behoefte aan 
een stof is daardoor bij de een groter dan bij de ander, denk aan foliumzuur 
en selenium. 

Vrije radicalen 
Een belangrijk concept is hier dat van de vrije radicalen, atomen of mole-
culen waarvan een of meer elektronen ongebonden zijn. Zulke ongebon-
den elektronen zijn altijd op zoek naar een ander ongebonden elektron; ze 
gedragen zich daarbij bijzonder agressief. Vrije radicalen kunnen ontstaan 
door virusinfecties, röntgenstralen en verontreiniging in lucht, water en 
voeding. Ernstige beschadiging van cellen kan het gevolg zijn. De schade 
aan weefselstructuren veroorzaakt uiteindelijk ziektebeelden zoals kanker 
en hart- en vaatziekten. 
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Het lichaam beschikt echter over vrije-radicalenvangers, ook wel antioxi-
danten genoemd. Vitaminen en mineralen kunnen deze rol vervullen, of zijn 
onderdeel van enzymen in het lichaam die oxidatie voorkomen (superoxi-
dedismutase, catalase en glutathion). 

Functionele geneeskunde
Orthomoleculaire geneeskunde is gericht op ondersteuning van het lichaam 
en wordt daarom ook  steeds vaker ‘functionele geneeskunde’ genoemd. Dit 
ondersteunen gebeurt via twee wegen. Ten eerste worden aan het lichaam 
de goede voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden gegeven. Ten tweede 
worden stoffen die de stofwisseling belasten, zo veel mogelijk vermeden of 
verwijderd. De basisbehandeling bestaat uit een volwaardige voeding waar-
in de volgende aspecten worden benadrukt: geen of weinig rood vlees en 
dierlijk vet, zo weinig mogelijk industrieel bereide en geraffineerde voeding, 
weinig koffie, suiker, alcohol en geen nicotine/tabak. Verder het gebruik 
van veel vruchtensappen, groentesappen en rechtsdraaiende zuivelproduc-
ten. Aan de voeding worden supplementen toegevoegd.

Een andere term die in natuurvoeding, vooral in de orthomoleculaire 
geneeskunde, wordt gehanteerd is de ‘nutritionele epigenetica’. Dit is het 
vakgebied dat de invloed van voeding op genexpressie beschrijft. Het gaat 
hierbij niet om veranderingen in het genoom, maar om de wijze waarop 
voeding veranderingen in de expressie van het genoom teweeg kan brengen 
(door transcriptiefactoren). Voeding beïnvloedt de genetische expressie via 
transcriptiefactoren en binding aan nutriëntgevoelige nucleaire receptoren 
(bijvoorbeeld vetzuurreceptoren ppar). De nutrigenomica bestudeert de in-
vloed van genen op metabolisme en voedingsabsorptie. 

De orthomoleculaire therapie is als behandeling niet onderzocht in haar 
totaliteit. Wel zijn de verschillende voedingsstoffen die therapeut en arts 
gebruiken tot op zekere hoogte onderzocht. Van de meeste stoffen is een 
gunstige werking op de gezondheid door middel van onderzoek vastgesteld. 
Er bestaat echter verschil van opvatting over de dosering van de vitaminen, 
mineralen en sporenelementen die nodig is om gezond te blijven. Een ander 
verschil gaat over het wetenschappelijk bewijs van voedingsonderzoek: Wat 
is passend bewijs in de voedingswetenschap? Welke mate van bewijs is er 
nodig om een voedingstherapie te verantwoorden? Door wie is het onder-
zoek gefinancierd (zie hoofdstuk 4)?

Het complex aan voeding is datgene wat het effect sorteert; de samen-
werking en soms krachtige concentraties van stoffen maken dat niet simpel-
weg naar één enkele voedingstof kan worden gekeken, het gaat hier om het 
complexiteitsdenken.
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DE ‘RAW FOOD’-BEWEGING
De Zwitser Bircher-Benner besloot (omstreeks 1900), onafhankelijk van de 
gangbare opvattingen, rauwkost en de werking daarvan op het lichaam 
aan een analyse te onderwerpen. Hij was daarmee een van de grondleggers 
van de huidige natuurgeneeskunde (hoofdstuk 5). Hij was tevens een van 
de eerste artsen die rauwe voeding propageerde. De raw food movement is 
tegenwoordig weer populair. Het basisprincipe van de voedingsleer volgens 
Bircher-Benner is de opname van zonne-energie in het lichaam via voeding: 
‘Als we planten eten, gebruiken we zonne-energie.’ Dus was zijn conclusie 
dat iedere bewerking van plantaardig voedsel, hetzij koken, bakken of sto-
ven, een vermindering van de zonne-energiewaarde tot gevolg heeft. Rauw-
kost is in deze voedingsleer het meest hoogwaardige voedingsproduct; de 
helft van wat je op een dag eet, moet hieruit bestaan. Hij deed daarmee 
vlees, vis, zuivel en eieren, alsook geraffineerde suikers en witbrood min 
of meer in de ban. Er is volgens Bircher-Benner een groot aantal voedings-
zouten, vitaminen, sporenelementen en fermenten (giststoffen) in het rauwe 
voedsel aanwezig. Bekend is in dit verband de zogenoemde Bircher-Benner 
muesli. Er zijn overigens kritische kanttekeningen te plaatsen bij het eten 
van uitsluitend rauwe voeding. Koken verbetert de verteerbaarheid van be-
paalde groenten en granen, en verhitting vernietigt stoffen in rauwe voeding 
die in grote hoeveelheden ongezond voor ons zijn. Vitamine B12 en vitamine 
D zijn bovendien niet te vinden in rauwe plantaardige voeding.

DIËTEN BIJ MULTIPLE SCLEROSE
In de afgelopen eeuw hebben verschillende artsen zich beziggehouden met 
de invloed van voeding op ms. Op basis daarvan is een aantal diëten opge-
steld. De gemeenschappelijke deler daarin is dat getracht wordt door voe-
ding ontstekingen van het zenuwweefsel te voorkomen.

Genoemd kunnen worden het Eversdieet, het door de Engelsman Roger 
Macdougall ontwikkelde dieet en het dieet van Roy Laver Swank in de VS. 
Laatstgenoemde dieet werd verder verfijnd door de Australiër George Jellinek. 

Het Eversdieet werd ontwikkeld door de Duitse huisarts Joseph Evers 
(1894-1975). Het zou de gevolgen van multiple sclerose helpen tegengaan 
en de voortgang van ms helpen vertragen. In 1941 genas hij een patiënte 
met ernstige multiple sclerose met een speciaal door hem ontworpen dieet. 
Evers ging ervan uit, dat het gedenatureerde voedsel dat in onze samenle-
ving wordt gebruikt, de oorzaak is van het ontstaan van multiple sclerose. 
Hij benadrukte het gebruik van de juiste vetten in zijn dieet.

Een andere voedingstherapie bij multiple sclerose is in Engeland ontwik-
keld. Deze therapie is gebaseerd op de ervaringen van Roger MacDougall, 
hoogleraar kunstgeschiedenis, die in 1953 een zeer ernstige vorm van multi-
ple sclerose kreeg. Hij had gehoord, dat deze ziekte een degeneratie van het 
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zenuwstelsel was en kwam toen op de gedachte dat een dergelijke degenera-
tie zou kunnen ontstaan uit en samenhangen met onze voeding. Hij veran-
derde zijn voeding door geen gedenatureerd voedsel meer te gebruiken. Zijn 
voeding was rijk aan onverzadigde vetzuren en omvatte verder groente, 
fruit en verse vis. MacDougall stelde bovendien, dat de voeding geen zuivel 
en geen gluten mocht bevatten. Vanaf 1975 was MacDougall in remissie.

In landen waar weinig verzadigd vet wordt gebruikt, komt ms minder 
voor. De inmiddels overleden Swank was emeritus hoogleraar neurologie 
aan Oregon Health Sciences University. Hij publiceerde een onderzoek dat 
aantoonde dat het verloop van multiple sclerose praktisch tot stilstand is te 
brengen mits een patiënt minder dan 20 gram vet per dag tot zich neemt. 
Swank bedacht zijn vetarme dieet en begon de behandeling van MS-pati-
enten in Montreal Neurological Institute in 1948. Hij adviseerde niet meer 
dan 40 tot 50 gram vet per dag (t.o.v. 150 tot 175 gram in de standaard-
voeding) waarvan slechts 0 tot en met 15 gram verzadigd vet mag zijn. 
Meervoudig onverzadigde vetten mogen wel op beperkte schaal gebruikt 
worden (van 15 tot 25 gram). Swank ging ervan uit dat MS-patiënten een 
verhoogde gevoeligheid voor verzadigde vetten hebben. De Californische 
arts McDoughall zet zijn werk voort.

Ook anderen werken verder op basis van het Swankdieet. De Australi-
sche arts George Jelinek verfijnde het dieet van Roy Swank, zijn dieet houdt 
rekening met de huidige voedingsinzichten Het gaat hier om een gebrek 
aan vitamine D, een tekort aan omega-3-vetten, de negatieve invloed van 
koeienmelkeiwit op het immuunsysteem, en de negatieve invloed van stress. 

HET PALEODIEET
Het paleodieet of paleolithisch dieet van de jager-verzamelaars is gebaseerd 
op de veronderstelde voeding van onze voorouders in het paleolithicum, 
een periode van 2,5 miljoen jaar tot 10.000 jaar geleden. Sinds het einde 
van de jaren negentig van de vorige eeuw hebben diverse artsen en diëtis-
ten gepleit voor de terugkeer naar een paleolithische manier van eten. Met 
name door de industriële revolutie zijn de leefomstandigheden van de mens 
namelijk sterk gewijzigd. Onze huidige voeding lijkt helemaal niet meer op 
datgene wat er in de oertijd gegeten werd. De biologische evolutie van de 
mens heeft deze veranderingen niet kunnen bijhouden. Men vermoedt dat 
deze verandering van leefstijl en voeding bij veel mensen heeft geleid tot 
chronische gezondheidsklachten, zoals suikerziekte, overgewicht, hart- en 
vaatziekten en andere welvaartsziekten. Oervoeding of paleolithische voe-
ding is gebaseerd op mager vlees, vis, groenten en fruit, wortels, eieren en 
noten. Zuivelproducten, granen, peulvruchten, aardappelen, tomaat, papri-
ka, aubergine, peper, geraffineerde suikers en vetten, snoep, frisdrank en 
extra toegevoegd zout worden vermeden.
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3. VOEDINGSSUPPLEMENTEN 

Voedingssupplementen zijn capsules, pastilles, poeders of druppels met ac-
tieve stoffen die een effect hebben op de gezondheid. Denk aan vitaminen, 
maar ook aan mineralen, kruiden, homeopathische middelen, visolie of 
probiotica. Ze zijn bedoeld als aanvulling op de dagelijkse voeding en horen 
bij de categorie gezondheidsproducten. Volgens de letter van de wet zijn het 
echter geen geneesmiddelen.

Hoe voedingssupplementen worden ingezet, is afhankelijk van de 
werkwijze (en uitgangspunten) van de therapeut, arts of adviseur. Een 
probioticum wordt bijvoorbeeld aangeraden om diarree ten gevolge van 
antibioticagebruik te voorkomen, en het kruid valeriaan en het mineraal 
magnesium om slapeloosheid door stress te behandelen. In de nutritionele 
psychiatrie worden voedingssupplementen ingezet als basis voor de aan-
maak van neurotransmitters. Vanuit de orthomoleculaire functionele visie 
worden vooral hoge doseringen gebruikt en binnen de klinische ecologie 
worden voedingssupplementen ingezet om ontgifting van omgevingsstoffen 
te bevorderen.

Vaak worden voedingssupplementen als zelfzorgmiddel gebruikt. Bij-
na de helft van de Nederlandse bevolking gebruikt regelmatig voedings-
supplementen als aanvulling op de gewone voeding. Deze supplementen 

Percentage van de Nederlandse bevolking (7-69 jaar) dat voldoet aan de 
aanbevolen inname van fruit, groente en vis. Bron: Nederlandse Voedsel-
consumptiepeiling 2007-2010 rivm.
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worden doorgaans niet gezien als vervanging van groente en fruit, maar 
als iets extra’s. De voornaamste redenen om voedingssupplementen te ge-
bruiken zijn bevordering van de algemene gezondheid en verhoging van de 
weerstand. Gezondheidsproducten worden verkocht via drogist, apotheek, 
gezondheidswinkel, warenhuis, supermarkt en ook via therapeut of postor-
der/internet. 

RISICO OP VOEDINGSTEKORTEN
Een vitaminetekort is op basis van een adequate voedingsanamnese en 
eventueel aanvullend laboratoriumonderzoek eenvoudig vast te stellen; 
interprofessioneel kan via de diëtist of de huisarts labonderzoek worden 
aangevraagd. Maar er zijn tegenwoordig ook verschillende zelftesten (bij-
voorbeeld voor vitamine D) bij de drogist of het reformhuis verkrijgbaar. 
De betrouwbaarheid van een laboratoriumtest is echter groter. 

Het risico op voedingstekorten is bij sommige groepen hoog. Een en an-
der wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld over ouderen. Veroude-
ring brengt een verandering in de voedingsbehoefte met zich mee. De totale 
energiebehoefte wordt minder, terwijl de behoefte aan micronutriënten, zo-
als vitaminen en mineralen, juist verhoogd is. De ‘nutriëntendichtheid’ van 
de voeding bij ouderen moet daarom hoog zijn. Ouderen wordt aangeraden 
naar verhouding meer groente, fruit, vezels en onverzadigde vetten te eten 
en voldoende water te drinken. Bij veroudering verandert niet alleen de 
voedingsbehoefte, maar ook de spijsvertering. Er worden minder spijsver-
teringssappen aangemaakt, waardoor de opname van bepaalde nutriënten, 
zoals vitamine B12, moeilijker wordt. Kauwen is een spijsverteringshulp; 
goed gekauwd eten verteert beter, waardoor meer nutriënten opgenomen 
kunnen worden. Voor het behoud van de gebitsfunctie dient dan ook aan-
dacht uit te gaan naar een goede mondverzorging. 

De voedingsstatus hangt ook samen met geneesmiddelengebruik. Oude-
ren gebruiken vaak veel geneesmiddelen. Geneesmiddelen beïnvloeden de 
eetlust en werken een verhoogde behoefte aan micronutriënten in de hand. 
Ziekte of herstelprocessen zorgen eveneens voor een verhoogde behoefte aan 
micronutriënten. Door al deze factoren is het risico op ondervoeding (tekor-
ten in macro- of micronutriënten) onder ouderen hoog. Van de zelfstandig 
wonende ouderen met een leeftijd boven de 70 jaar is 5 tot 10% ondervoed. 
Bij ouderen in zorgcentra, verpleeghuizen en ziekenhuizen is 30 tot 65% on-
dervoed, ook hier in de leeftijdscategorie van 70 jaar en ouder (Van Staveren 
2011). Speciale aandacht verdient voorts de gevoeligheid van hersenweefsel 
voor voedingstekorten, met name met het oog op dementie. Tekorten aan 
bijvoorbeeld vitamine D en omega-3-vetzuren verhogen de kans op demen-
tie. Op grond van deze feiten is het gemakkelijker te zien dat voedingssup-
plementen als aanvulling van nut kunnen zijn voor de betreffende ouderen.
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VERSCHILLENDE VISIES
Volgens de visie van de Gezondheidsraad (en dus ook het Voedingscentrum) 
is er nauwelijks aanleiding voor het gebruik van voedingssupplementen als 
er volgens de ‘Richtlijnen goede voeding’ gegeten wordt; de raad heeft daar-
toe ‘Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden’(de adh’s) opgesteld.

Deze instanties gaan er daarbij aan voorbij dat veel mensen niet aan 
dit voedingsadvies (kunnen) voldoen. Hooguit erkent men die behoefte 
bij specifiek kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen (foliumzuur en 
vitamine D), jonge kinderen (vitamine D) en ouderen (multivitaminen en/
of vitamine D). Een groot deel van de Nederlandse bevolking blijft ver 
achter bij de door de overheid geadviseerde hoeveelheden groente, fruit 
en vis (zie bovenstaande figuur). Hierdoor ontstaan tekorten in inname 
van onder andere vezels, omega-3-vetzuren en specifieke micronutriënten 
(onder meer foliumzuur en vitamine D). Met voedingssupplementen zijn 
die tekorten aan te vullen, hoewel het natuurlijk wenselijker zou zijn dat 
de Nederlandse bevolking in grote meerderheid wel aan de goede voeding-
snormen zou voldoen. Ook dan zou er helaas nog een probleem zijn omdat 
in tijden van stress en ziekte(herstel) doorgaans een extra behoefte aan 
bepaalde nutriënten bestaat. Het Voedingscentrum ziet overigens zelf ook 
wel dat sommige adh’s voor veel mensen nauwelijks haalbaar zijn. De dis-
cussie gaat voornamelijk over de hoogte van de doseringen voor optimaal 
functioneren. 

CATEGORIEËN VAN VOEDINGSSUPPLEMENTEN
Voedingssupplementen zijn te onderscheiden naar:
– vitaminen/mineralen (waaronder multivitaminen);
– fytotherapie (kruiden-en plantenpreparaten);
– essentiële vetzuren;
– vezelpreparaten (waaronder prebiotica en probiotica);
– eiwitpreparaten (waaronder enkelvoudige aminozuren);
– overige bioactieve stoffen (waaronder antioxidanten).

Vitaminen, mineralen en multivitaminen
Vitaminen zijn in zeer kleine hoeveelheden nodig in het lichaam: slechts 
enkele microgrammen of milligrammen. De mens kan de meeste vitaminen 
niet zelf vormen, daarom behoren ze tot de essentiële voedingsstoffen en 
moeten ze met de voeding worden ingenomen. Een aparte categorie vor-
men de provitaminen. Provitaminen kunnen in het lichaam in werkzame 
vitaminen worden omgezet. Voorbeelden hiervan zijn bètacaroteen, dat in 
vitamine A kan worden omgezet, en provitamine D, dat in vitamine D kan 
worden omgezet. Tekort aan vitaminen kan leiden tot het ontstaan van 
gebrekziekten. Sommige vitaminen hebben een anti-oxidatieve functie en 
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worden daarom antioxidanten genoemd. Dit zijn de vitaminen A, C en E, 
en de provitamine bètacaroteen. 

Vitaminen en mineralen kennen een onderlinge samenwerking in het 
lichaam, wat we het sterkst zien bij de B-vitaminen. Vitamine B11 (folium-
zuur) en vitamine B12 zijn zelfs compleet afhankelijk van elkaars werking. 
Mineralen en sporenelementen hebben een regulerende functie voor enzy-
men en hormonen en daarnaast zijn sommige mineralen nodig als bouwstof 
voor cellen en weefsels. Mangaan en selenium hebben een antioxidantfunc-
tie. Bij een behoefte tussen enkele honderden milligrammen tot 1 gram re-
fereren we aan mineralen. Bij een behoefte van enkele microgrammen tot 
een tiental milligrammen refereren we aan sporenelementen. Mineralen zijn 
fosfor, zwavel, calcium, magnesium, natrium, chloor en kalium. Sporenele-
menten zijn jodium, ijzer, zink, fluor, koper, kobalt, mangaan, selenium en 
chroom. 

Een multivitamine wordt meestal ingezet bij voedingsdeficiënties, voe-
dingstekorten en bij (chronische) ziekte. Het is belangrijk een multivitamine 
te kiezen die bij de behoefte past. Er zijn multivitaminen voor zwangeren, 
ouderen en kinderen. Vitaminen, mineralen en multivitaminen kunnen toe-
gediend worden in de vorm van tabletten, capsules, softgels en in mindere 
mate als poeders, vloeistoffen en sprays.

Strikt genomen kan de Schüssler-mineraalzouttherapie als een vorm van 
klinische homeopathie worden beschouwd. Menigeen zal deze middelen 
echter niet tot homeopathie rekenen, maar als voedingssupplement be-
schouwen. De zouten worden in de homeopathische verdunning d6 of d12 
toegediend. Volgens Schüssler zijn de celzouten de meest vitale elementen 
van het lichaam. Het voortdurende regeneratieproces is afhankelijk van 
de reserves aan mineralen die in de cellen liggen opgeslagen. De reserves 
worden steeds aangevuld met voedsel, maar door een slechte kwaliteit voe-
ding zouden de reserves in de cel uitgeput raken. Dit heeft tot gevolg dat 
de vitaliteit van het lichaam achteruitgaat en de mens ziek wordt. Toedie-
ning van deze mineralen zou de vitale krachten herstellen en de gezondheid 
terugbrengen. Meestal worden combinaties van bepaalde mineraalzouten 
gegeven bij verschillende aandoeningen. Er wordt dus niet volgens het ge-
lijksoortigheidsprincipe gewerkt.

Kruiden en plantenpreparaten
Kruiden en plantenpreparaten kunnen een geneeskrachtige werking hebben 
(zie hoofdstuk 6). Kruiden zijn meestal als voedingssupplement en soms 
als geneesmiddel verkrijgbaar. Het extract van de Japanse tempelboom 
(Ginkgo biloba) is bijvoorbeeld vrij verkrijgbaar in de winkel, maar ook op 
recept op voorschrift van de arts. Voedingssupplementen op basis van krui-
den kunnen verdunningen en/of bereidingen van planten bevatten, of de 
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daadwerkelijke extracten van het kruid. We wezen al eerder op het verschil 
tussen kruiden, homeopathische middelen en antroposofische middelen (zie 
hoofdstuk 10). Consumenten zijn zich vaak onvoldoende bewust van deze 
verschillen. 

Essentiële vetzuren
Vetzuren kunnen ingedeeld worden in verzadigde vetzuren en (enkel en 
meervoudig) onverzadigde vetzuren. De essentiële vetzuren omega-3 (n-3) 
en omega-6 (n-6) behoren tot de meervoudig onverzadigde vetzuren. Ze 
hebben beide een beschermende werking tegen hart- en vaatziekten. Ome-
ga-6-vetzuren zoals linolzuur, gamma-linoleenzuur en arachidonzuur ko-
men veel voor in plantaardige oliën. Omega-3-vetzuren zoals alfa-linoleen-
zuur (ala), eicosapentaeenzuur (epa) en docosahexaeenzuur (dha) komen 
vrijwel uitsluitend voor in vis. Vooral vette vis is een bron van epa en dha. 
De verhouding tussen omega-3- en omega-6-vetzuren in de voeding is in 
de laatste eeuw sterk opgeschoven naar de omega-6-vetzuren. Er worden 
relatief weinig omega-3-vetzuren ingenomen. Dit laatste wordt in verband 
gebracht met het ontstaan van ziekten (zoals hart- en vaatziekten, kanker en 
auto-immuunziekten) en ontstekingen. Vegetariërs gebruiken geen vis;  be-
langrijke omega-3-bronnen voor hen zijn onder meer walnoten en lijnzaad.

Vezelpreparaten (waaronder prebiotica) en probiotica
Voedingsvezels spelen een belangrijke rol in het spijsverteringskanaal. Ve-
zels kunnen opgedeeld worden in twee groepen, oplosbare en onoplosbare 
vezels. Oplosbare vezels komen vooral voor in fruit, groente, peulvruch-
ten, maïs en haver. Onoplosbare vezels komen voornamelijk voor in brood, 
graanproducten, groente, noten en pinda’s. Oplosbare vezels zijn prebioti-
sche vezels: ze zorgen voor een selectieve groei van gunstige darmbacteri-
en in de darmen. Onoplosbare vezels verlaten het lichaam ongewijzigd en 
leveren geen energie. Voedingsvezels worden door de darmmicrobiota in de 
dikke darm gebruikt als voeding. Hierdoor komen butyraatzuren en andere 
zuren vrij. Deze zuren zijn weer een goede voedingsbron voor cellen in de 
darmwand. 

Probiotica zijn levende, vaak gevriesdroogde bacteriën, verpakt in cap-
sules, zakjes of aanwezig in yoghurtdrankjes. Zij vullen een bestaande 
darmmicrobiota aan, bijvoorbeeld na antibioticagebruik, bij diarree, bij 
een gevoelige darm, bij huidklachten of bij problemen met de weerstand.

Eiwitpreparaten (waaronder enkelvoudige aminozuren)
Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. Essentiële aminozuren dienen 
met de voeding opgenomen te worden. Niet-essentiële aminozuren kan een 
gezond lichaam zelf aanmaken uit vetten, koolhydraten en stikstof. Ami-
nozuren worden vaak aangeprezen voor lichamelijk herstel en onderhoud 
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van de gezondheid en kunnen als supplement worden ingenomen. Er zijn 
combinatiepreparaten met verschillende aminozuren. Deze supplementen, 
al dan niet met verschillende verhoudingen van eiwitten, worden gebruikt 
voor het vergroten van de spiermassa, het verbeteren van atletische presta-
ties, bij sarcopenie, bij kankercachexie en bij herstelprocessen.

Overige bioactieve stoffen (antioxidanten)
Het gaat hier om stoffen die een gezondheidbevorderende werking in het li-
chaam hebben, bijvoorbeeld glucosamine. Deze stof is afkomstig uit schaal- 
en schelpdieren en verzorgt het kraakbeen. Zeer veel stoffen uit groente en 
fruit hebben gezonde eigenschappen, zoals een antioxidantwerking. Voor-
beelden van bioactieve stoffen zijn bioflavonoïden, stilbenen, opc’s, querci-
tine, catechinen en resveratrol. 

WETGEVING 
Voeding en voedingssupplementen vallen onder de Warenwet. De vrij ver-
krijgbare genees- en homeopathische middelen vallen onder de Geneesmid-
delenwet. In het Warenwetbesluit is een lijst van veilige kruiden opgenomen. 
Bioactieve stoffen zijn in dat verband stoffen die een gezondheidbevorde-
rende werking in het lichaam hebben. In het Warenwetbesluit is ook een 
lijst van stoffen opgenomen die verboden zijn om te gebruiken in voedings-
supplementen. De wettelijke kaders van de Warenwet gebieden dat voeding, 
voedingssupplementen en kruidenpreparaten de gezondheid bevorderen, 
geen bijwerkingen hebben en geen risico’s ten aanzien van de gezondheid 
met zich meebrengen. Indien een voedingssupplement als een geneesmiddel 
is geregistreerd en in de Nederlandse handel verkrijgbaar mag zijn, heeft het 
een uniek registratienummer. Nationaal geregistreerde geneesmiddelen heb-
ben een rvg-nummer, homeopathische geneesmiddelen een rvh-nummer 
en Europees geregistreerde geneesmiddelen een eu-nummer. Deze nummers 
zijn terug te vinden op de verpakking van een geneesmiddel (zie ook hoofd-
stuk 6).

Gezondheidsclaims
Een gezondheidsclaim op een voedingssupplement heeft als doel de con-
sument te informeren over het betreffende supplement. Ongeloofwaardige 
gezondheidsclaims zijn bij wet verboden. 

Om dit te kunnen waarborgen is door de Europese commissie een lijst 
met 222 toegestane gezondheidsclaims vastgesteld. Deze claims zijn volgens 
de commissie voldoende wetenschappelijk onderbouwd. Voedingssupple-
menten hoeven volgens de wet niet effectief te zijn, ze moeten volgens de 
Warenwet veilig zijn. Maar als een producent op een verpakking een claim 
wil plaatsen, moet deze claim effectief zijn (lees: onderdeel zijn van toege-
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stane claims). Een belangrijk nadeel voor de consument is dat door deze 
strenge wetgeving op de verpakking niet meer kan worden afgelezen waar-
voor het product is bedoeld. Door gebrek aan geld is er niet altijd weten-
schappelijk onderzoek uitgevoerd om een claim te kunnen onderbouwen. 
Andere eisen die de wet stelt, hebben betrekking op bijvoorbeeld het etiket, 
het aangeven van allergenen en op verontreinigingen.

In Nederland is er weinig risico op inname van te grote hoeveelheden 
voedingsstoffen uit voedingssupplementen, omdat de maximale hoeveelhe-
den door wetgeving goed gereguleerd worden. Het risico op overdosering of 
verkeerde dosering ontstaat wel bij ondeskundig gebruik, bijvoorbeeld bij 
het gelijktijdige gebruik van meerdere voedingssupplementen. Betrouwbare 
informatie is te vinden via de website-adressen in de betreffende paragraaf.

GELIJKTIJDIG GEBRUIK MET GENEESMIDDELEN
Voedingssupplementen kunnen op verschillende manieren de werking van 
reguliere medicijnen beïnvloeden:
– farmacodynamische reacties: het voedingssupplement werkt in op het-

zelfde mechanisme als het geneesmiddel, waardoor de werking van het 
medicijn te sterk kan worden. Bijvoorbeeld: indien bij gebruik van een 
bètablokker tegen hoge bloeddruk ook het mineraal magnesium wordt 
ingenomen, kan theoretisch beschouwd de bloeddruk te laag worden; 

– farmacokinetische reacties: het voedingssupplement kan de wijze waar-
op de lever medicijnen afbreekt beïnvloeden of kan direct reageren met 
de stof in het medicijn. Het gebruik van Hypericum kan er bijvoorbeeld 
toe leiden dat de anticonceptiepil minder goed werkt.

Deze interacties zijn te voorkomen door gelijktijdig gebruik te vermijden.
Er zijn diverse informatiebronnen beschikbaar voor artsen en therapeu-

ten aan de hand waarvan een eventuele wisselwerking kan worden nage-
gaan  (zie de paragraaf ‘Belangrijke (web)adressen’). 

Het risico voor interacties is het grootst is bij ouderen (zie hoofdstuk 6).

Er is verschil van mening over welke voedingsstoffen wel of niet gebruikt 
mogen worden naast radio- en chemotherapie, met name door aanmaak 
van veel vrije radicalen. Voedingssupplementen (vitaminen, mineralen, 
plantaardige stoffen en kruiden) hebben net als voeding antioxidante ef-
fecten, die vrije radicalen neutraliseren. Er bestaat daardoor de vrees dat 
antioxidanten in voedingssupplementen de antikankerwerking van radio- 
en chemotherapie verminderen. Artsen voor niet-toxische tumortherapie 
beschikken over de kennis om dit soort interacties te vermijden.

Geneeskunde in Nederland BW.indd   569 22-11-16   10:11



570

GENEESWIJZEN IN NEDERLAND

15

DE KWALITEIT VAN VOEDINGSSUPPLEMENTEN
Het is niet zo dat de Geneesmiddelenwet strenger toeziet op de kwaliteit van 
producten dan de Warenwet. Een voorbeeld zijn de eisen voor de maximaal 
toelaatbare hoeveelheden zware metalen in producten; in de Warenwet zijn 
die eisen veel strenger dan in de Geneesmiddelenwet. Omdat men van voe-
ding naar verhouding veel meer inneemt dan van geneesmiddelen, moeten 
de eisen ook strenger zijn. Visolie is gevoelig voor vervuiling met zware 
metalen en is een product waar dit verschil voor opgaat.

De kwaliteit van supplementen heeft veel te maken met niet-transparan-
te factoren. Als voorschrijver of gebruiker hebben we er geen zicht op: hoe 
hard zijn de tabletten geslagen? Hoe zuiver zijn de stoffen in het product? In 
welke mate en in hoeverre zijn de producten gecontroleerd op mogelijke on-
zuiverheden? Hoe stabiel en actief zijn de stoffen? Hoe grondig is veiligheid 
gewaarborgd in het productieproces? Welke hulpstoffen zijn gebruikt? Wat 
zijn de doseringen van de actieve stoffen en zijn die voldoende? 

Etikettering
Voor een deel is de kwaliteit van een voedingssupplement af te lezen uit in-
formatie op het etiket. In het Warenwetbesluit Voedingssupplementen staan 
bepalingen over de etikettering van voedingssupplementen. Hierin is onder 
andere bepaald dat op een etiket van een voedingssupplement de aanbe-
volen dagelijkse hoeveelheid moet staan en een waarschuwing tegen over-
schrijding daarvan. Er moet worden vermeld dat voedingssupplementen 
niet als vervanger voor een gevarieerde voeding moeten worden gebruikt en 
dat het voedingssupplement buiten bereik van jonge kinderen moet worden 
bewaard.

Eventueel kan op het volgende gelet worden:

 Voor kruiden
– Koop of adviseer geen buitenlandse producten via het internet. De 

wijze waarop de kwaliteit van deze producten is gecontroleerd, is 
ondoorzichtig. Ayurvedische preparaten zijn soms vervuild met 
lood, Amerikaanse preparaten soms met het pepmiddel Efedra.

– Het etiket moet specifiek de Latijnse naam vermelden, welke delen 
van het kruid gebruikt zijn en de hoeveelheid per tablet. Bijvoor-
beeld: rode zonnehoed (Echinacea angustifolia radix 500 mg).

– Als het om een extract gaat, moet de hoeveelheid werkzame stof in 
het kruid op het etiket vermeld staan. Bijvoorbeeld: sint-janskruid 
(Hypericum perforatum) 3-7 : 1, overeenkomend met 0,36 mg tot 
0,84 mg hypericine en 9-18 mg hyperforine. Hier worden de werk-
zame stoffen van Hypericum, namelijk hypericine en hyperforine, in 
hun hoeveelheden vermeld. Bovendien wordt de extractratio weerge-
geven, namelijk 3-7 : 1. 
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 Voor vitaminen en mineralen
– Staat de precieze hoeveelheid actieve stof in gewicht vermeld? Bij-

voorbeeld: de chemische naam van oesterkalk is calciumcarbonaat. 
Daarvan is 40% calcium of kalk (actieve verbinding). De andere 60% 
is carbonaat; dit is een inactieve stof. Staat het gewicht van de hele 
verbinding op het etiket of slaat het gewicht alleen op het calcium?

– Glucosaminesulfaatkcl is ook zo’n voorbeeld: de actieve stof glu- 
cosaminesulfaat omvat 75% van de totale verbinding glucosamine-
sulfaatkcl.

– Is het percentage van de adh ook aangegeven?
– Vermeldt het etiket de verbinding van de vitamine die is gebruikt? 

Staat er vitamine B12 (cyanocobalamine) of alleen vitamine B12?
 

 Voor vetzuren
– Staat precies het deel omega-3 of omega-6 vermeld, of alleen het 

gewicht van de bron van de olie?

4. ONDERZOEK EN RESULTATEN

We beschreven het al; de meeste alternatieve voedingstherapieën zijn om di-
verse redenen als behandeling niet onderzocht in hun totaliteit. Wel zijn de 
verschillende voedingsstoffen die therapeut en arts gebruiken tot op zekere 
hoogte onderzocht en is er sprake van een theoretisch en beredeneerd kader 
voor voorschriften. Praktijkervaring, fundamenteel onderzoek, een plausibel 
en te onderbouwen werkingsmechanisme en beschikbaarheid van data ten 
aanzien van veiligheid en posologie worden in de alternatieve voedingsthera-
pie veelal als voldoende basis beschouwd voor het inzetten van een therapie, 
ook al ontbreken gerandomiseerde studies of is er sprake van verschil in me-
ning over de kwaliteit van de studies. Van de meeste toegepaste stoffen is een 
gunstige werking op de gezondheid door middel van onderzoek vastgesteld. 
Het valt buiten het bestek van dit boek om al deze voedingswetenschappelij-
ke informatie per therapievorm op veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid 
af te wegen. Enkele illustratieve voorbeelden worden echter wel kort bespro-
ken voor voedingstherapie en voor voedingssupplementen

VOEDINGSTHERAPIE

Vasten
Bij reumatoïde artritis is een vastenkuur (volgens Buchinger) een goede 
complementaire behandeloptie. Klinisch onderzoek bevestigt dat reuma- 
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patiënten na een vastenkuur vermindering van pijn en verbetering van de 
beweeglijkheid van de gewrichten ervaren. Het probleem is dat bij her-
introductie van voeding de klachten terugkeren. Kjeldsen en zijn mede-
werkers onderzochten daarom de effecten van een gluten- en melkvrije 
opbouwfase en een jaar lang vegetarisch eten op de ontwikkeling van reu-
maklachten. Reumatische pijnklachten, ontstekingsmarkers, kwaliteit van 
leven en mobiliteit verbeterden alle door vasten gevolgd door een dieet in 
deze gerandomiseerde gecontroleerde studie. Deze effecten bleken na een 
jaar nog stand te houden (Kjeldsen-Kragh e. a. 1991). In een meta-ana-
lyse van 31 gepubliceerde studies (1966-1997) bij mensen met reumato-
ide artritis naar het effect van vasten gevolgd door een vegetarisch dieet, 
bleek vasten een groot significant en klinisch relevant effect te sorteren 
(P<0.0001, effectmaat Cohens ‘d’ 0.83; Müller, de Toledo & Resch 2001; 
zie hoofdstuk 5).

Vasten beïnvloedt de ontstekingscascade, wat de klinische verbeteringen 
bij reumapatiënten door sapvasten verklaart. 

Voor een beschermend effect bij cardiovasculaire aandoeningen zijn er 
diverse aanwijzingen. (Sap)vasten heeft gunstige effecten op biomarkers die 
een indicator zijn voor chronische aandoeningen:
– verlaging van vldl-cholesterol met behoud van hdl-cholesterolspie-

gels; 
– verlaging van de bloeddruk; 
– verbetering van de stressrespons en hartritmevariabiliteit; 
– beïnvloeding van ontstekingsmarker C-reactive protein; 
– verlaging van de bmi, verbetering van de glucosetolerantie en 
– verhoging van de insulinegevoeligheid (Mattson 2005; Michalsen 2007).

Genoemde gunstige effecten zouden een aanwijzing kunnen zijn voor de rol 
van vasten in de preventie van cardiovasculaire aandoeningen. 

Antikankereffecten van kruisbloemige groenten (brassica)
De kankerbeschermende eigenschappen van (isothiocyanaten uit) broccoli 
en andere kruisbloemige groenten staan momenteel in de belangstelling van 
wetenschappers.

Kruisbloemigen, zoals broccoli, (boeren)kool en spruitjes zijn rijke 
bronnen van zwavelbevattende bestanddelen, genaamd glucosinolaten. 
Kruisbloemigen bevatten diverse glucosinolaten (meer dan 100). De bioac-
tieve componenten (isothiocyanaten) worden pas gevormd na enzymatische 
hydrolyse van de glucosinolaten onder invloed van het enzym myrosinase 
dat vrijkomt bij beschadiging van de plantencel, zoals tijdens de verwer-
king, bereiding en consumptie van deze groenten. Hierbij komen eveneens 
biologisch actieve afbraakproducten vrij waarvan de indolen en isothio-
cyanaten de belangrijkste zijn. Zo is van isothiocyanaten aangetoond dat 
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ze de productie van detoxificatie-enzymen uit fase 2 bevorderen en hiermee 
een rol spelen bij de bescherming van cellen tegen dna-schade. Isothio-
cyanaten kunnen celproliferatie van kankercellijnen afremmen en de apop-
tose (celdood) bevorderen Uit onderzoek blijkt dat een hoge consumptie 
van brassica-groenten, in het bijzonder van broccoli, is geassocieerd met 
een verlaagd risico op verschillende kankersoorten zoals colon- en rectum-
kanker (Tse & Eslick 2014). 

Meerdere bestanddelen uit groente en fruit vertonen via verschillende 
mechanismen anti-tumoreffecten. Voorbeelden zijn epigallocatechine-gal-
laat (egcg) uit groene thee, resveratrol (piceatannol, behorend tot salves-
terolen/stilbenen) en de ellagitannines en ellaginezuur uit granaatappel. 

VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Agressie en multivitaminen
Interessant is dat bij gedetineerden die voedingssupplementen slikken min-
der agressie blijkt te worden gezien. Het ministerie van Veiligheid en Jus-
titie verstrekt sinds 2016 bij wijze van proef aan gedetineerden in zeven 
instellingen voedingssupplementen (multivitaminen en visvetzuren epa en 
dha) in een poging hun agressie te beteugelen. Justitie is na twee succes-
volle experimenten in gevangenissen overtuigd van het nut van gezonde 
voeding in de strijd tegen gewelddadig gedrag. Nederland loopt daarmee 
wereldwijd voorop: nergens krijgen gevangenen van overheidswege voe-
dingssupplementen met zo’n bijzonder doel. Gevangenen en patiënten met 
een psychiatrische stoornis eten vaak ongezond, waardoor zij mogelijk te 
weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Supplementen kunnen dit tekort aan 
voedingsstoffen aanvullen, wat de werking van hun hersenen en hun gedrag 
wellicht ten goede komt. 

Justitie borduurt voort op wetenschappelijk onderzoek in een Britse 
jeugdgevangenis en in Nederlandse inrichtingen. Daaruit bleek dat gedeti-
neerden die supplementen slikken, minder geweld plegen. ‘Wij maken als 
eerste land de stap van laboratorium naar praktijk’, zegt Ap Zaalberg, on-
derzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(wodc) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zaalberg voerde het 
Nederlandse gevangenisonderzoek uit en promoveerde onlangs op zijn be-
vindingen aan de Radboud Universiteit (Zaalberg 2015).

Hogere dosis dan de adh?
Vitamine-D-tekorten komen in Nederland veel voor (zie tabel 1). Tegelij-
kertijd is er discussie of de adh toereikend is. Vitamine D is niet alleen be-
trokken bij ziektes zoals osteoporose en rachitis. Men is tot de ontdekking 
gekomen dat er voor vitamine D in wel 30 verschillende weefsels en orga-
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nen vitamine-D-receptoren aanwezig zijn (Muskiet & Van der Veer 2007). 
Ziektes waarbij een lage vitamine-D-status betrokken is, zijn daarom divers 
(hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten, infectieziektes, ziekte van Al-
zheimer en kanker) (Muskiet & van der Veer 2007).Uit onderzoek bleek 
bijvoorbeeld dat bij ouderen die minder dan 50 nmol/L vitamine D in hun 
bloed hadden, er sprake was van een hoger risico op dementie (Littlejohns 
e. a. 2014).

In Nederland heeft de Gezondheidsraad voor alle bevolkingsgroepen een 
streefwaarde van 30 nmol/l vastgesteld, behalve voor vrouwen vanaf 50 
jaar en mannen en vrouwen > 70 jaar. Voor deze laatstgenoemde leeftijds-
groep is de streefwaarde op 50 nmol/l vastgesteld (Gezondheidsraad 2008). 
In Amerika heeft de National Institute of Health de serum 25(OH)D-streef-
waarde vastgesteld op 50 nmol/l voor alle leeftijdsgroepen. Waardes < 50 
nmol/l worden beschouwd als vitamine-D-deficiëntie. Het Linus Pauling 
Institute stelt streefwaardes van een serum 25-hydroxyvitamin-D-level van 
ten minste 80 nmol/l (32 ng/ml). Zij  bevelen een suppletie voor ouderen 
boven de 50 jaar aan van 50 mcg per dag. Dit is tweeënhalf keer de Neder-
landse aanbevelingen.

Dilemma’s in voedingswetenschap 
Voedingseffecten zijn kleiner en effecten van voeding komen pas na lange-
re follow-upperiodes tot stand, of worden pas na langere tijd klinisch of 
fysiologisch aanduidbaar. Daarnaast is het het complex aan voedingsbe-

Bevolkingsgroep Criterium % jaar %  %

 serum calcidiol rond* zomer winter

    

Pasgeborenen met een lichte huidskleur < 30 nmol/l 15  

Pasgeborenen met een donkere huidskleur < 30 nmol/l 65  

Kinderen met een lichte huidskleur < 30 nmol/l 5 0 

Kinderen met een donkere huidskleur < 30 nmol/l 15-30  40

Kinderen met een macrobiotische voeding < 30 nmol/l  10 80

Volwassenen met een lichte huidskleur < 30 nmol/l 5-10  

Volwassenen met een donkere huidskleur < 30 nmol/l 15-60  

Zwangeren met een lichte huidskleur < 30 nmol/l 5-10  

Zwangeren met een donkere huidskleur < 30 nmol/l 55-65  

Zelfstandig wonende ouderen < 50 nmol/l 50 35 50

Bewoners van verpleeghuizen < 50 nmol/l 0-85  

Het optreden van vitamine-D-deficiëntie onder de Nederlandse bevolking 
(%)(Franken & Koning Majetic 2014)
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standdelen en het voedingspatroon wat het effect sorteert, de cohesie van 
bepaalde stoffen maakt dat je niet naar simpelweg één nutriënt kunt kijken. 
Zo is het effect van calcium sterk afhankelijk van onder andere de status 
van vitamine D en de inname van eiwit. Gerandomiseerde klinische studies 
naar voeding zijn kostbaar en voeding (of voedingssupplementen) is niet 
patenteerbaar, wat voedingsonderzoek belemmert.

Vanwege deze dilemma’s wordt een nieuwe richting in voedingsonder-
zoek ontwikkeld. Studies naar valide indicatoren bij gezonde mensen staan 
nu in de belangstelling. Welke veranderingen in de gezondheid zijn valide 
weerspiegelingen van iemands gezondheidsstatus? Welke metabole proces-
sen hangen 100% samen met de eerste tekenen van verstoring van de ge-
zondheid? 

Een andere nieuwe ontwikkeling is het onderzoek waarin de kracht van 
het organisme om de gezondheid te handhaven wordt getest. Hoe snel komt 
een lichaam weer in homeostase na een stressprikkel? En bespoedigt een 
voedingscomponent dit herstel? Deze studies naar de zogenaamde adaptive 
respons van een systeem worden momenteel uitgevoerd om de immunolo-
gische reacties op probiotica in kaart te brengen. 

Uitgangspunt bij dergelijk voedingsonderzoek is de handhaving en het 
kwantificeren van de gezondheid in plaats van het herstel bij ziekte. Het 
handelingsterrein van nutritionele interventies is dan ook primair dat van 
de preventie. Dit ligt in lijn met het behandeldomein van de voedingsleer.

5. DE ROL VAN DE PATIËNT

Aangezien voeding en een deel van de voedingssupplementen behoren tot 
het dagelijks leven, is het begrijpelijk en deels onvermijdelijk dat de pati-
ent vaste gewoontes op dit gebied heeft ontwikkeld en soms daarmee al 
heeft geëxperimenteerd. Wanneer de hulpverlener het noodzakelijk acht dat 
de patiënt verandering in zijn gewoonten aanbrengt, komt het aan op een 
goede begeleiding en advisering aan de patiënt. Naast medisch-technische 
know how is het steeds noodzakelijk dat de hulpverlener de kunst verstaat 
om de patiënt op een positieve manier te motiveren voor de gewenste ver-
anderingen in zijn leefstijl. Op schrift gestelde voorschriften en adviezen 
kunnen hierbij zeker helpen, evenals de verwijzing naar relevante boekjes, 
brochures en websites. Gemakkelijke toegankelijkheid is hierbij een eerste 
vereiste.

Er zijn ook klachten en aandoeningen waarvoor u als behandelaar niet 
direct nodig bent omdat zij onbelangrijk zijn (‘hebben we allemaal wel eens 
last van’) of heel goed door de patiënt zelf te behandelen zijn. Het komt 
dan aan op een begrijpende houding en goede instructie voor zelfhulp. De 
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serie van twaalf boekjes die AnkhHermes heeft uitgegeven ten behoeve van 
een goede en objectieve informatie aan de leek, zijn hierbij een waarde-
vol hulpmiddel te achten. Maar ook in de lekenpers en in de media wordt 
hierover regelmatig bericht. Het is tot het taakgebied van de professionele 
hulpverlener te rekenen op dit punt bij te dragen aan een bewuste(re) en 
goed geïnformeerde levenshouding van de patiënt.

Dan zijn er vervolgens ook hulpvragen waarbij een specifieke behan-
delaar niet of onvoldoende kan helpen. Hij dient de patiënt daarover goed 
voor te lichten en te helpen en begeleiden bij een doorverwijzing. Indien de 
patiënt persisteert en beslist uw hulp wenst, kunt u daarop ingaan, maar 
lijkt het raadzaam aan de patiënt te vragen een desbetreffende verklaring te 
ondertekenen.  

Wanneer het – in het algemeen gesproken – komt tot een behandeling, 
dan is de hedendaagse patiënt er vaak op ingesteld dat hij bij te nemen 
beslissingen zelf de regie kan behouden. De beste opstelling voor de arts 
of therapeut lijkt in dit geval dat hij goed luistert naar de patiënt en goede 
informatie geeft over de mogelijke gedragsalternatieven. Alleen dan is de 
patiënt in staat een verantwoorde beslissing te nemen. Als de patiënt des-
ondanks een verkeerde beslissing zou willen nemen, is het aan de arts of 
therapeut om de behandelrelatie wel of niet te beëindigen.

Een andere zaak is als de patiënt de eigen huisarts of behandelend speci-
alist er niet van op de hoogte heeft gesteld dat hij (tevens) bij u behandeling 
zoekt. In deze gevallen kunt u er bij de patiënt op aandringen dat alsnog te 
doen. Ook kunt u vragen of u de terugrapportage zult doen of de patiënt 
zelf. Steeds blijft shared decision making hierbij de leidraad. 

Er moet natuurlijk ook worden nagedacht over wat het voor de pati-
ent zelf en zijn primaire omgeving betekent om bij u onder behandeling te 
zijn en om uw adviezen en oefenopdrachten op te volgen. De behandelaar 
moet zich hierbij realiseren dat de primaire omgeving van de patiënt soms 
weerstand kan bieden aan de uitvoering van de verstrekte adviezen en leef-
wijze-aanpassingen. Beseft moet dan worden dat het voor het herstelproces 
heel belangrijk kan zijn om die steun juist niet te verliezen. Ook hier moet 
de behandelaar geacht worden goede adviezen te verstrekken of begeleiding 
aan te bieden. Dit geldt ook voor de eventuele wens van de patiënt om de 
behandeling (voortijdig) te beëindigen. 

Voor het overige conformeert de behandelaar zich uiteraard aan de re-
gels van zijn beroepsgroep. 
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BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN

Voeding algemeen
Voedingscentrum: voorlichtingsorgaan van de Nederlandse overheid over 

gezond eten; www.voedingcentrum.nl
Foodwatch-website: kritische informatie over ons eten en drinken; www.

foodwatch.org 

Voedingssupplementen
De website van de Nederlandse Brancheorganisatie voor Gezondheidspro-

ducten (npn) beheert een informatieve website over supplementgebruik. 
Via www.supplementinfo.nl

Betrouwbare (Engelstalige) informatie over voedingssupplementen vind 
je op de website van het Amerikaanse Linus Pauling Institute. Deze 
website wordt beheerd door de Oregon State University. Via www.lpi.
oregonstate.edu/mic

Een abonnement is beschikbaar via de Natural Medicine Comprehensive 
Database, monografie informatie met onder meer informatie met links 
naar Medline over doseren en geneesmiddelinteracties. Via www.natu-
raldatabase.therapeuticresearch.com

Betrouwbare informatie in de Engelse taal is ook beschikbaar via de website 
van het National Center for Complementary and Integrative Health, 
een Amerikaans overheidsinstituut dat specifiek is opgericht om men-
sen te informeren over complementaire en integratieve zorg. Via www.
nccih.nih.gov Dit instituut heeft een zoekfilter voor cam-informatie op 
Medline ontwikkeld. Via Medline of via www.nccih.nih.gov/research/
camonpubmed

Het Amerikaanse Office of Dietary Supplements van het National Institutes 
of Health kent de ibids-datbase; deze bevat verwijzingen en samenvat-
tingen van wetenschappelijke literatuur op het gebied van voedingssup-
plementen van 1999-2010. Het heeft tevens een zoekfilter ontwikkeld 
voor voedingssupplementen in Medline, via www.ods.od.nih.gov/Rese-
arch/PubMed_Dietary_Supplement_Subset.aspx

Betrouwbare informatie over voedingssupplementen, hun werking en de 
wisselwerking met geneesmiddelen is te vinden op de eveneens Ameri-
kaanse website van het Memorial Sloan Kettering Cancer Centre. Via 
www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/about-herbs-botani-
cals-other-products

Patiëntenorganisaties
Stichting Natuurlijk Welzijn, uitgeefster van het tijdschrift De Natuur Uw 
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Arts en beheerder van de ‘Adressengids Natuurlijke Geneeswijzen’ met 
(gescreende) namen/adressen van artsen en therapeuten op de belang-
rijkste gebieden van de alternatieve/complementaire (dus ook natuurlij-
ke) geneeswijzen; www.natuurlijkwelzijn.org

Natuurlijk Gezond Plein. Maandelijkse uitgave van de gratis nieuwsbrief 
Natuurlijk Gezond met een schat aan actuele berichten over alles wat 
met gezond leven en natuurlijke geneeswijzen te maken heeft. Klik op 
‘enquête’ op de openingspagina als je ervaringen wilt melden met een 
natuurgeneeskundige behandeling; www.natuurlijkgezondplein.nl

Infolijn Alternatieve Geneeswijzen, opgericht door de Stichting Gezond Le-
ven en de Stichting Natuurlijk Welzijn (zie hierboven); geeft antwoord 
op alle vragen van patiënten i.v.m. de natuurgeneeskundige hulpverle-
ning. Tel. (088) 24 24 240.

Moerman Vereniging Nederland (mmv; voorheen Moermanvereniging) 
stelt zich ten doel welzijn en belangen te behartigen van patiënten die 
met de moermantherapie worden behandeld, en zo veel mogelijk be-
kendheid te geven aan deze therapie ter bestrijding van kanker. Uitzicht 
is het magazine van de mmv en verschijnt tien keer per jaar. www.mmv.
nl/moermantherapie

Beroepsverenigingen
Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (avig), met een aparte afde-

ling voor artsen natuurgeneeskunde. Via www.avig.nl
Nederlandse Werkgroep Praktizijns (nwp). Via www.nwp-natuurgenees-

kunde.nl
Artsenvereniging voor Niet-Toxische Tumortherapie (anttt). Via www.

anttt.nl/niet-toxische-tumor-therapie 
Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde (mbog). 

Via www.mbog.nl
Netwerk Orthomoleculair Diëtisten (nod). Via www.orthomoleculairdie-

tisten.nl 
Natuurdiëtisten. Via www.natuurdietisten.nl
Artsen voor biofysische geneeskunde en bio-informatietherapie zijn ver-

enigd in de vereniging Artsen voor Biofysische geneeskunde en Bio-in-
formatietherapie (abb ), bereikbaar via www.abb-artsen.nl

Mesologen hebben zich verenigd in de Nederlandse Vereniging Voor Meso-
logie (nvvm) (www.mesologie.nl).

Apotheken
De Natuurapotheek te Pijnacker levert kruidenpreparaten en geeft informa-

tie over gebruik.
De Huizer Apotheek Complementair is gericht op voedingssupplementen 

en orthomoleculaire preparaten; www.huizerapotheekcomplementair.nl
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Onder ‘integrale geneeskunde’ wordt verstaan: iedere vorm van genees-
kunde die uitgaat van de gehele mens, dat wil zeggen: het geheel van 

zijn of haar lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten. Deze drie aspecten 
vormen een samenhangend en onscheidbaar individueel verband. Integrale 
geneeskunde omvat de zogenoemde complementaire en alternatieve genees-
wijzen. Deze hebben zich ontwikkeld op basis van trial and error, maar 
tegenwoordig komt ook steeds meer wetenschappelijk bewijs beschikbaar.

Een verwant begrip is integrative medicine, een benadering waarin de 
therapeutische relatie centraal staat; er is hier meer tijd en aandacht voor 
patiënten. ‘Integrative medicine’ maakt onder meer gebruik van door on-
derzoek getoetste complementaire behandelmethoden. Integrative medicine 
is in de Verenigde Staten van Amerika ontwikkeld en wordt daar momen-
teel aan meer dan zestig academische centra onderzocht, onderwezen en 
toegepast. In Nederland is integrative medicine in zekere zin in opmars. Dit 
laatste hoofdstuk van Geneeswijzen in Nederland bespreekt integrale ge-
neeskunde en integrative medicine en de relatie tussen beide benaderingen.

1. INTEGRALE GENEESKUNDE EN INTEGRATIVE MEDICINE

Het begrip ‘integrale geneeskunde’ omvat de zogenoemde complementaire 
en alternatieve geneeswijzen en idealiter ook (delen van) de reguliere genees-
kunde. Helaas moet worden vastgesteld dat er op het gebied van de integrale 
of ‘integratieve’ geneeskunde veel verschillende termen in omloop zijn en 
afgrenzingen op uiteenlopende wijze plaatsvinden. Hieronder proberen we 
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daarom eerst de gebruikte termen te verduidelijken, mede aan de hand van 
een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (who 2013).

De who (2013) bespreekt wat met traditionele geneeswijzen en wat met 
complementair/alternatieve geneeswijzen wordt bedoeld. Traditionele ge-
neeswijzen kennen een lange traditie. Het gaat om het totaal aan kennis, 
vaardigheden en werkwijzen die gebaseerd zijn op theorie, geloofsover-
tuiging en ervaring, en inheems in een bepaalde cultuur. De geneeswijzen 
worden ingezet voor het bevorderen en handhaven van gezondheid, dus ter 
preventie, en daarnaast voor diagnose en behandeling van lichamelijke en 
geestelijke ziekte.

De termen ‘complementaire geneeswijzen’ en ‘alternatieve geneeswijzen’ 
duiden op een brede verzameling van geneeskundige praktijken die zijde-
lings onderdeel zijn van de culturele traditie van het eigen land en/of van de 
daar gangbare geneeswijzen. Zij zijn als regel niet (volledig) opgenomen in 
het voor dat land algemeen geldende (heersende) gezondheidszorgsysteem 
(zie hoofdstuk 2). 

EEN POGING TOT BEGRIPSVERHELDERING
Integrale geneeskunde is een gezondheid bevorderende strategie. Dit houdt 
in:
– een gerichtheid op de gehele persoon die in continue interactie verkeert 

met zijn fysieke en sociale omgeving (wat zowel tot uitdrukking komt in 
de probleemdefiniëring als in de behandeling);

– systeemdenken;
– individualisatie;
– empowerment en zelfmanagement van de hulpvrager.
Deze mensvisie impliceert een specifieke therapeutische benadering, geken-
merkt door:
– directe toegankelijkheid (erkenning van vrijheid en autonomie);
– een gerichtheid op leefwijze en bewustwording bij de zieke;
– een veilig, effectief en duurzaam therapeutisch programma; 
– herstel en versterking van het (algehele) aanpassingsvermogen van het 

lichaam;
– activering van zelfherstellende mechanismen en processen;
– uiteindelijk herstel van de dubbele balans (homeostase, gedrag, psycho-

sociale positionering);
– regie zo veel mogelijk bij de patiënt.

Van werkelijk integrale geneeskunde is pas sprake als reguliere en com-
plementaire denk- en handelwijzen vanuit een gemeenschappelijk kader 
plaatsvinden. In de praktijk bestaan er veel overgangen en mengvormen. 
Uiteindelijk gaat het om de best beschikbare zorg.
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De integrale geneeskundige strategie kan op uiteenlopende wijze worden 
ingezet; in principe zijn daarbij twee hoofdtoepassingen te onderscheiden: 
de zelfstandige complementaire praktijk, en de integrative medicine. 

1. De zelfstandige complementaire praktijk
Deze is het best te omschrijven door te kijken naar de huidige praktijk (in 
Nederland, Europa, de VS en rest van de wereld), waar individuele artsen 
en therapeuten bij de diverse toepassingen van complementaire geneeswij-
zen (natuurgeneeskunde, chiropraxie, homeopathie, tcm en dergelijke) vrij 
en rechtstreeks toegankelijk zijn voor de patiënt (dus zonder enige toestem-
ming of sturing vooraf van welke instantie dan ook).

2. Integrative medicine
In dit zorgmodel worden vormen van complementaire zorg of geneeskunde 
zoals boven bedoeld aangeboden binnen en vanuit een regulier medische 
setting (ziekenhuis, verpleeghuis, hospice en dergelijke). Hierbij gaat het 
enerzijds om een organisatiemodel, anderzijds om het behandelaanbod.  

Kenmerken van het organisatiemodel zijn:
– de instantie zelf is in feite ziekte-gericht;
– in haar kader biedt zij de mogelijkheid van gezondheid-gerichte (com-

plementaire) programma’s;
– de reguliere diagnose en behandeling zijn uitgangspunt; 
– de instantie geeft een indicatie af voor deelname aan een complementair 

programma;
– de instantie selecteert de complementaire behandelwijzen die worden 

aangeboden op basis van hun geschatte veiligheid en werkzaamheid;
– de programma’s hebben doorgaans een aanvullende functie voor de re-

guliere behandeling; zij zijn daarvoor niet vervangend.

Kenmerken van de zorgvisie zijn:
– zij weerspiegelt over het algemeen eenzelfde denk- en handelwijze als 

hierboven geschetst voor de complementaire ‘whole systems’ benade-
ring;

– het aanbod kan zich soms toespitsen op bepaalde subgroepen: ouderen, 
kinderen, kankerpatiënten, bewoners van een verpleeginrichting, enzo-
voorts;

– doorgaans staan relatie-aspecten voorop: compassie, betrokkenheid, 
empathie;

– ook de helende omgeving krijgt doorgaans meer aandacht;
– in bepaalde programma’s wordt ook het betrekken van familieleden bij 

de behandeling van belang geacht;
– binnen het kader van een programma kunnen meerdere disciplines wor-

den ingeschakeld; 
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– soms staat het bestrijden van onwelbevinden, bijwerkingen en andere 
symptomen meer op de voorgrond dan de oplossing van het primaire 
gezondheidsprobleem;

– ook kunnen lessen en cursussen worden aangeboden die de behandeling 
ondersteunen;

– dankzij de inbedding in een reguliere instelling komen steeds meer we-
tenschappelijke evaluaties beschikbaar inzake integrative medicine;

– betaling vindt doorgaans plaats vanuit de publieke middelen.

Conclusie kan zijn dat beide strategieën hun voor-en nadelen hebben, maar 
dat zij verwant aan elkaar zijn en heel goed naast elkaar kunnen bestaan 
(zoals in veel landen al het geval is). Feit blijft dat het begrip integrale ge-
neeskunde in de loop van de tijd in Nederland, maar ook in het buitenland, 
verschillende betekenissen heeft gehad. Deze verschillen in betekenisgeving 
zijn nog steeds actueel. Zo wordt in Nederland de term integrale geneeskun-
de ook wel gebruikt als vertaling van integrative medicine en worden zij aan 
elkaar gelijkgesteld. 

HOE HANTEREN SOMMIGE INSTANTIES DE BEGRIPPEN?
De Nederlandse beroepsvereniging voor artsen die vanuit een integrale visie 
werken (Artsen voor Integrale Geneeskunde, avig) heeft gekozen voor de 
term ‘integrale geneeskunde’. Integrale geneeskunde staat in haar visie voor 
een nieuwe, overstijgende visie op de geneeskunde c.q. de gezondheidszorg. 
Iedere arts of therapeut kan integraal werken, afhankelijk van zijn of haar 
visie en scholing.

Bij het Nederlandse opleidingsinstituut voor integraal werkende artsen, 
de Academy for Integrative Medicine (www.aim-edu.nl), is bewust geko-
zen voor de Amerikaanse benaming, om internationaal in verbinding te 
blijven met de andere im-instituten. Ook het Nederlandstalige boek Inte-
grative medicine van Bongers en Van Koppen houdt de Engelse term aan. 
In het advies van de Stuurgroep ‘Implementatie Evidence-based Comple-
mentaire Zorg’ uit 2015 van het ZonMw, de organisatie die Nederlands 
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert, staat: ‘De Stuurgroep 
heeft ervoor gekozen om in dit advies nog te spreken van complementaire 
zorg en niet van integrative medicine of integrative health omdat dit laatste 
veronderstelt dat reguliere en complementaire zorg geïntegreerd volgens 
beleid worden toegepast. Dat is in Nederland (nog) niet of nauwelijks het 
geval.’ In dit advies wordt de term integrative medicine niet vertaald naar 
het Nederlands.
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BEGRIPSDEFINIËRING IN DIT HANDBOEK
Hier moeten duidelijke keuzes worden gemaakt, anders blijft de huidige 
spraakverwarring op dit gebied onnodig voortduren (zie ook de voorgaan-
de paragraaf over begripsverheldering). Onder ‘integrale geneeskunde’ ver-
staan wij iedere vorm van geneeskunde die uitgaat van de gehele mens, dat 
wil zeggen: het geheel van zijn of haar lichamelijke, geestelijke en sociale 
aspecten. Deze aspecten worden gezien als een samenhangend en onscheid-
baar individueel geheel, een visie die doorwerkt in de diagnose en de behan-
deling. Voorbeelden van deze benadering zijn de natuurgeneeskunde en de 
antroposofische geneeskunde.

Onder integrative medicine of integratieve geneeskunde (meestal wordt 
de Engelse benaming gebruikt) verstaan wij een zorgmodel waarbinnen 
westers opgeleide artsen tevens uit onderzoek nuttig gebleken complemen-
taire behandelwijzen (doen) toepassen. Met een ‘zorgmodel’ bedoelen we 
de manier waarop de gezondheidszorg georganiseerd is en benaderd wordt. 
Eenvoudigheidshalve wordt integrative medicine ook wel aangeduid als ‘re-
gulier plus’.

Om het onderscheid tussen de beide benamingen nog verder te verdui-
delijken merken we op dat het concept van de integrative medicine primair 
verwijst naar een organisatievorm: de inschakeling van bewezen effectieve 
complementaire geneeswijzen binnen een regulier-medische behandelset-
ting. De term ‘integrale geneeskunde’ verwijst meer naar de inhoudelijke 
kant, die vooral gekenmerkt wordt door de visie dat men de patiënt zowel 
bij de diagnostiek als de therapie als een geheel wil benaderen. Dit is de  in 
Europa meest voorkomende vorm. Natuurlijk zijn de twee interpretaties 
aan elkaar verwant, maar ze zijn niet aan elkaar gelijk.

De praktijk is divers, omdat er verschillende opvattingen zijn over wat 
met integrale geneeskunde en integrative medicine wordt bedoeld. Verwar-
rend is bijvoorbeeld dat men vroeger sprak van alternatieve geneeswijzen, 
en dat men later, toen deze benaming enigszins in diskrediet raakte, sprak 
van complementaire geneeswijzen, maar daarmee min of meer hetzelfde be-
doelde. Tegenwoordig bestaat bij sommigen zelfs de neiging om ook deze 
laatste benaming te verlaten en van ‘integrale geneeskunde’ te spreken. Met 
dit laatste zijn wij het niet eens, want van integrale geneeskunde is pas 
daadwerkelijk sprake wanneer reguliere (conventionele) en complementaire 
c.q. alternatieve geneeswijzen in elkaar overvloeien, dat wil zeggen dat het 
onderscheid daartussen wegvalt en de arts of therapeut eenvoudigweg de 
best beschikbare methoden aanwendt voor de genezing van de patiënt.

TOEGEPASTE BEHANDELVORMEN EN HUN WERKING
Met de behandelvormen in dit handboek geven we een globaal overzicht 
van alle (belangrijke) integrale genees- en behandelwijzen alsmede een 
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aantal specifieke methoden daarvan. Ten aanzien van de complementaire/
integrale geneeswijze kunnen zo’n veertien grotere geneeswijzen worden 
onderscheiden, die terug te voeren zijn op cultuurgebieden (zie bijlage 1 
over de ancar-classificatie). In Nederland hebben wij in dit opzicht, naast 
uiteraard de gangbare geneeskunde, het meest te maken met de antroposo-
fische geneeskunde, de complementaire psychotherapie, de homeopathische 
geneeskunde, de manuele therapievormen en de natuurgeneeskunde (en als 
extra de acupunctuur). 

‘Integrative medicine’ put ook uit deze verscheidenheid van behandel-
methoden. Het deel van deze methoden waarvan bewezen wordt geacht dat 
ze werkzaam zijn, wordt ook binnen de praktijk van integrative medicine 
gebruikt. Daarbij is in aanmerking genomen dat alle belangrijke wereldcul-
turen in feite hun eigen medische stelsel hebben voortgebracht.

De westerse cultuur bracht bijvoorbeeld de (dominantie van de) moder-
ne geneeskunde voort met haar typische orgaangerichte diagnostiek en haar 
technische benaderingen in de therapie; de Chinese cultuur bracht het eeu-
wenoude systeem van de acupunctuur voort, en de Indiase cultuur de ayur-
vedische geneeskunde. Vrijwel alle in het handboek genoemde behandel-
vormen (en hun culturele achtergronden) kunnen naar hun aard ‘integraal’ 
worden genoemd; ze gaan alle uit van de gehele mens, die in een voort-
durende wisselwerking verkeert met zijn of haar omgeving. De voor een 
bepaalde geneeswijze beschreven methoden kunnen echter ook bij sommige 
andere benaderingen worden toegepast; dat geldt bijvoorbeeld voor vasten-
kuren, kruidenmiddelen en massages. Dat wijst erop dat niet de methode of 
techniek als zodanig alternatief, complementair of integraal is, maar eerder 
het kader waarbinnen deze methoden of technieken worden toegepast.

De vraag is natuurlijk of alle genoemde methoden ook werkelijk bij-
dragen tot herstel van de gezondheid van de patiënt. Anders gezegd: wat is 
de wetenschappelijke basis ervan? Hierop kan in de eerste plaats worden 
geantwoord dat als een bepaalde geneeswijze binnen een bepaalde cultuur 
is ontstaan, er dan een gerede kans is dat deze binnen de betreffende cul-
tuur werkzaam is. Immers, de bevolking is ermee vertrouwd en gelooft in 
de aanspraken en rituelen van haar cultuur. Er is dan in beginsel sprake van 
een bewijs op basis van trial and error. 

In hedendaagse vakkringen vereist men in dit geval echter evidence. Voor 
het aantonen van de werkzaamheid van een methode of techniek moeten we 
uitgaan van de best mogelijke evidentie, de best mogelijke aanwijzingen. Dit 
kan betekenen dat een zogenoemd ‘dubbelblind gecontroleerd onderzoek’ 
(Random Controlled Trial, RCT) is uitgevoerd, of dat uit een jarenlang ge-
documenteerd proces van trial and error, van proberen en schikken, blijkt 
dat iets werkt. Bekijken we vanuit dit standpunt de geldigheid en werk-
zaamheid van complementaire en alternatieve behandelwijzen, dan komen 
we tot de volgende schatting:
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Ongeveer 60% van de alternatieve/complementaire methoden en technie-
ken is (op grond van traditioneel gebruik) als min of meer werkzaam uit het 
trial-and-errorproces naar voren gekomen.

Ongeveer 30% heeft een nog onduidelijke status: ze zijn mogelijk onzin, 
nog onvoldoende getest, of wellicht niet veilig.

Maximaal 10% heeft een wetenschappelijke toets doorstaan en is aan-
toonbaar veilig en werkzaam.

Dit laatste punt is niet alleen toe te schrijven aan het feit dat veel beoefena-
ren van de integrale geneeskunde niet zo’n erg sterke behoefte hebben aan 
klinische tests en het hun veelal ontbreekt aan de vaardigheden om onder-
zoek uit te voeren. Een andere reden is dat ondanks verschillende adviezen 
die aan de overheid zijn gegeven, er in Nederland vrijwel geen kennisinfra-
structuur (onder andere geld) beschikbaar is voor onderzoek naar integrale 
geneeswijzen (zie hoofdstuk 4).

2. HERKOMST EN UITGANGSPUNTEN VAN DE  
INTEGRALE GENEESKUNDE

HERKOMST EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
De herkomst en de maatschappelijke ontwikkeling van integrale genees-
wijzen in ons land loopt gelijk aan de herkomst van complementaire en 
alternatieve geneeswijzen (zie hoofdstuk 2). Tot op heden hebben de ont-
wikkelingen zich in hoge mate voltrokken binnen de in de vorige paragraaf 
genoemde hoofdgebieden, met aparte verenigingen voor artsen en thera-
peuten alsook voor patiënten. In een aantal gevallen ontstonden vervol-
gens koepels voor samenwerking tussen deze verenigingen. Als voorbeeld 
noemen wij de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (avig), de 
koepelorganisatie fong (voor opleidingen) en het Patiënten Platform Com-
plementaire Gezondheidszorg (ppcg, opvolger van het vroegere lopag) als 
actieve patiëntenkoepel. Gaandeweg worden de onderlinge verschillen min-
der benadrukt en combineren individuele artsen/therapeuten in toenemende 
mate methoden en technieken uit verschillende vakgebieden.

Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied was het massale congres 
‘Gelijke rechten voor alle geneeswijzen’ aan het eind van de jaren zeventig 
van de vorige eeuw in Krasnapolsky in Amsterdam. Van daaruit ligt een 
verbinding naar de instelling van de ministeriële adviescommissie Alterna-
tieve Geneeswijzen met haar gelijknamige Rapport in 1981. Ook van belang 
in het kader van de therapievrijheid was de inwerkingtreding van de Wet 
Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg (big) eind jaren negentig 
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van de vorige eeuw. Deze wet was de opvolger van de verouderde knellen-
de wetgeving uit 1865. Van groot belang bleek voorts de publicatie van 
het boek Geneeswijzen in Nederland van Paul van Dijk. Dit boek beleefde 
negen herdrukken en er werden meer dan honderdduizend exemplaren van 
verkocht. Het huidige handboek kan als de tiende versie daarvan worden 
gezien, zij het onder een andere redactie. In hetzelfde verband kunnen wor-
den genoemd het ontstaan van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 
in 1984 en de publicatie van een tweetal wetenschappelijke boeken over de 
integrale geneeskunde in Nederland (in 1989 respectievelijk 2006) onder 
redactie van Van Wijk, Aakster en (deels) Van Dijk.

Fundamenteel was voorts de al genoemde wetenschappelijke onderbou-
wing van de integrale geneeskunde door de onderzoeksgroep rond  Roel 
van Wijk (basisbioregulatiesysteem, rol van biofotonen in de signaalover-
dracht). Verder noemen we: het verschijnen van ten minste twintig weten-
schappelijke proefschriften op dit terrein, het operationeel worden van het 
literatuur-zoeksysteem cam-quest (Van Wijk, Carstens Stiftung), effectivi-
teitsonderzoek (vooral in het buitenland), regelmatige wetenschappelijke 
publicaties in het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, en de onder-
zoeksgroepen rond Roel van Wijk, Rudi Paul Labadie, Rogier Hoenders, 
Miek Jong, Erik Baars en Martine Busch. In dit verband moeten tevens de 
Europese ontwikkelingen worden genoemd, alsook het stimulerende beleid 
van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De uitkomst van dit alles is dat een steeds duidelijker beeld is ontstaan 
van de mogelijkheden van een integraal-geneeskundige benadering, en dat 
zowel binnen Nederland als in internationaal verband de ontwikkelingen 
steeds beter op elkaar worden afgestemd. Op die manier is een machtige 
vernieuwingsbeweging ontstaan in onze gezondheidszorg, zowel naast als 
gedeeltelijk binnen de gangbare zorg. Met name voor de patiënten lijkt dit 
grote voordelen te hebben. Het is duidelijker geworden wat een patiënt en 
zorgaanbieder kunnen verwachten van de integrale geneeskunde en zorg, en 
als patiënt is er keuzevrijheid in verschillende routes naar behoud en herstel 
van de eigen gezondheid.

Nederland loopt daarentegen wel achter bij andere landen wat betreft 
de implementatie van integrale geneeskunde. De Zwitserse overheid heeft 
op basis van het eerdergenoemde rapport besloten homeopathie (naast acu-
punctuur) te vergoeden vanuit de basisverzekering. In Portugal zijn onder 
andere homeopathie en acupunctuur sinds 2012 officieel erkend en in Bel-
gië is homeopathie bij Koninklijk Besluit erkend.

In 2014 nam de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuw strategisch 
plan aan rondom het wereldwijd veiligstellen van traditionele en comple-
mentaire geneeswijzen. Dit ‘veiligstellen’ heeft twee kanten; enerzijds is de 
strategie van de Wereldgezondheidsorganisatie gericht op het laten voort-
bestaan van traditionele geneeswijzen, aan de andere kant ligt de nadruk 
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op de veilige toepassing ervan. Een van de stappen die gezet worden om dit 
doel te bereiken, is het onderzoek naar en binnen traditionele en comple-
mentaire geneeswijzen.

UITGANGSPUNTEN VAN DE INTEGRALE GENEESKUNDE
Hoewel er binnen de integrale geneeskunde veel verschillende stromingen 
en methoden bestaan, beroepen de meeste beoefenaren op dit terrein – zo-
wel artsen en therapeuten als verpleegkundigen – zich op een aantal duide-
lijk herkenbare gemeenschappelijke uitgangspunten. Deze worden hieron-
der kort besproken.

Uitgangspunt 1: de hele mens
Dit is het meest centrale uitgangspunt voor de integrale beroepsbeoefenaar 
en dus voor de complementaire en alternatieve geneeswijzen waarvan hij 
zich bedient. Helaas wordt dit uitgangspunt niet altijd goed uitgelegd, want 
een regulier werkende huisarts kan vragen: werk ik dan niet met de hele pa-
tiënt? Dat is een goede tegenwerping: ook de reguliere huisarts of specialist 
ziet natuurlijk een hele mens tegenover zich, voor wie hij/zij zich optimaal 
wil inzetten. Maar er is een duidelijk verschil. De gangbare werkwijze voor 
de reguliere arts is dat een reguliere medische diagnose wordt gesteld en dat 
primair op grond daarvan de therapiekeuze wordt gedaan. Deze medische 
diagnose gaat uit van een stoornis of afwijking aan een bepaald orgaan of 
orgaansysteem, zoals in geval van reuma, suikerziekte, een hernia of migrai-
ne. De toe te passen behandeling is vaak die van een chemisch geneesmid-
del, bestraling of operatie op een bepaalde plaats van het lichaam.

Voor een integraal werkende arts of therapeut is echter de ‘hele mens’ 
voor hem of haar ook letterlijk de hele mens. Dus niet alleen zijn lichaam, 
maar ook zijn geest, en dat gezamenlijk geplaatst binnen een materiële en 
sociaal-culturele omgeving. Met deze omgeving verkeren mensen in een 
voortdurende wisselwerking. Het is op deze totaliteit dat de integraal wer-
kende arts/therapeut zich richt. Het gaat daarbij om de handhaving van 
twee soorten evenwicht: een intern evenwicht tussen alle deelfuncties on-
derling (stofwisseling, beweging, denkprocessen) en een extern evenwicht 
tussen de patiënt en zijn omgeving. Gaat in het externe evenwicht iets mis, 
dan weerspiegelt zich dat vroeger of later in een ziekte. Daaruit vloeit dan 
ook een integrale behandeling voort, zoals adviezen voor een gezondere 
leefwijze, bewustwording, samenwerking tussen patiënt en behandelaar, 
reinigingsprocessen, vergroting van het weerstandsvermogen en ontspan-
nende massages. Deze focus op heel de mens wordt ook wel een systeem-
benadering of een holistische benadering genoemd. Ziekte wordt gezien 
als een verschijnsel van de hele persoon, die in een continue wisselwerking 
staat met de fysieke en sociale omgeving (zie hoofdstuk 5).
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Uitgangspunt 2: individualisering
Voor de integraal werkende arts of therapeut is het heel belangrijk om ie-
dere patiënt als een unieke persoon te benaderen. Het gaat erom vast te 
stellen hoe de ziekte of het gezondheidsprobleem er voor deze specifieke 
zieke uitziet, en op welke unieke manier de ziekte is ontstaan. Vervolgens 
zal de behandelaar in samenspraak met de zieke een geïndividualiseerd be-
handelplan opstellen. 

 
Uitgangspunt 3: zelfgenezend vermogen
Een belangrijk uitgangspunt is dat gezondheid als een staat van dubbele ba-
lans wordt gezien (zie hierboven). Gezondheid is het vermogen van de mens 
om zich aan te passen aan wisselende omstandigheden en om de eigen regie 
te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. Om 
gezond en in balans te blijven is veerkracht nodig. Het basisbioregulatie-
systeem vormt de grondslag voor deze regeneratie- en herstelprocessen in 
het lichaam (Van Wijk 2006). Bij een verstoring van het evenwicht tussen 
deze interne processen werkt het systeem zo dat die verstoring weer zo snel 
mogelijk wordt opgeheven. Behalve bij ziekte, want dan schieten deze in-
nerlijke herstelkrachten tekort. Een behandeling is dan gericht op herstel of 
het versterken van deze herstelkracht.

Uitgangspunt 4: gezondheidsbevordering
In principe kan een behandelaar bij een zieke patiënt twee richtingen op-
gaan: hij kan de ziekte bestrijden of hij kan de gezondheid herstellen. Dit 
mag een klein verschil lijken, maar in de praktijk geeft het aanleiding tot 
zeer uiteenlopende handelwijzen. Beslist de behandelaar zich te richten op 
de bestrijding van de ziekte (en in ernstige gevallen is dit de enige weg), dan 
zal een precieze diagnose moeten worden gesteld en zal bijvoorbeeld een 
specifiek medicijn moeten worden gekozen, met alle bijwerkingen van dien, 
om de ernstigste ziekteverschijnselen de kop in te drukken.

Richt de behandelaar zich echter op herstel van gezondheid, dan zal 
hij in de eerste plaats alle belastende factoren in lijf of leven van de pati-
ent zo veel mogelijk willen wegnemen (slechte gewoonten, te veel stress, 
ondeugdelijk schoeisel, gevaarlijke bacterie) en zal hij vervolgens de eigen 
kracht van de patiënt zo veel mogelijk willen versterken, bijvoorbeeld door 
reiniging, een gezond dieet, bepaalde oefenopdrachten, een preparaat in 
homeopathische verdunning en dergelijke. Maar het belangrijkste is dat de 
patiënt inziet waar zijn ziekte vandaan komt en hoe hij of zij er zelf (in zeke-
re mate) voor kan zorgen dat die niet terugkomt. En dus hoe de herwonnen 
gezondheid ook op langere termijn gehandhaafd kan blijven. 
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Uitgangspunt 5: niet schaden
Het is eigenlijk logisch dat de integraal werkende behandelaar uitsluitend 
wil werken met niet-schadelijke methoden. Immers, als het de bedoeling is 
het zelfgenezend vermogen (zie uitgangspunt 3) te prikkelen en te verster-
ken, dan moeten natuurlijk geen schadelijke middelen worden toegediend 
of schadelijke handelingen aan het lichaam worden verricht. 

Uitgangspunt 6: regie bij de patiënt
In integrale geneeswijzen heeft de patiënt zelf de regie. Dit geldt zowel voor 
het type behandeling als voor de persoon van de behandelaar. Ook binnen 
de behandelrelatie is het in principe de patiënt die kiest. De behandelaar is 
de adviseur, begeleider en raadgever.

Tot zover de belangrijkste uitgangspunten voor een integraal-geneeskundige 
behandeling. Maar het is hier natuurlijk net als bij alle andere principes: ze 
gelden niet voor de eeuwigheid en er zijn omstandigheden denkbaar waarin 
van deze uitgangspunten wordt – of moet worden – afgeweken. Idealiter is 
het echter zoals hierboven beschreven.

3. HERKOMST EN UITGANGSPUNTEN VAN  
INTEGRATIVE MEDICINE

Integrative medicine is een model voor gezondheidszorg. Behaalt de con-
ventionele geneeskunde haar grootste winst met de behandeling van acute 
ziektebeelden en staan chirurgische en farmacologische vaardigheden daar-
in centraal, bij integrative medicine is nadrukkelijk ook een aanbod be-
schikbaar voor chronische en complexe ziektebeelden. De verbinding tussen 
lichaam en ziel maakt onlosmakelijk onderdeel uit van integrative medicine. 
Volgens gezondheidswerkers in integrative medicine vormt de combinatie 
van reguliere en bewezen complementaire behandeltechnieken ‘het beste uit 
twee werelden onder één dak’. Integrative medicine verschilt op een aantal 
punten dus van wat we in de reguliere gezondheidszorg gewend zijn.

De Nederlandse vertaling van de definitie van integrative medicine
– stelt de therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener centraal;
– kijkt naar de hele mens;
– maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle ge-

schikte therapeutische benaderingen, zorgprofessionals en disciplines 
(zowel complementaire als reguliere zorg);

– om zo tot optimale gezondheid en optimaal herstel te komen.
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In het Engels luidt de definitie van integrative medicine, opgesteld door het 
Academic Consortium for Integrative Medicine & Health:

Integrative medicine and health reaffirms the importance of the re-
lationship between practitioner and patient, focuses on the whole 
person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate 
therapeutic and lifestyle approaches, healthcare professionals and 
disciplines to achieve optimal health and healing.

HERKOMST
In de laatste 35 jaar heeft integrative medicine haar intrede gedaan in de re-
guliere gezondheidszorg, met name in de Verenigde Staten en Canada. Ook 
in Duitsland, Engeland en Zweden is deze ontwikkeling zichtbaar. Integra-
tive medicine heeft dus haar basis in de jaren tachtig in Amerika. Naar het 
idee van zorgverleners en zorgvragers daar was de zorg te technisch gewor-
den, stond de zorg te ver van de mens af. Ze wilden een menselijker zorg, 
zorg waarin meer ruimte was voor medeleven en oprechte persoonlijke aan-
dacht. Er kwam dan ook steeds meer informatie beschikbaar over de wis-
selwerking tussen lichaam en geest en de betekenis van die wisselwerking 
voor de gezondheid. Deze ontwikkeling werd ingezet met de oprichting van 
het National Centre of Complementary and Integrative Health (nccih) als 
onderdeel van de National Institutes of Health.

Het Consortium
Tijdens een bijeenkomst in 1999 kwamen vertegenwoordigers van acht aca-
demische medische instituten bij elkaar in Michigan. Deze centra hadden 
alle ruime ervaring opgedaan met niet-westerse traditionele behandelwij-
zen. Onder leiding van de mindfulness-expert Jon Kabat-Zinn werd na deze 
bijeenkomst een consortium opgericht, tegenwoordig onder de naam Aca-
demic Consortium for Integrative Medicine & Health (kortweg Consorti-
um). In dit samenwerkingsverband werken zestig academische centra aan 
toepassing, educatie en onderzoek van integrative medicine. Het Consorti-
um streeft ernaar een gezondheidszorgsysteem op te zetten dat gestoeld is 
op betrokkenheid en empathie. Daarnaast bleven ook in de VS particuliere 
praktijen en centra voor integrale geneeskunde actief, zoals voor chiro-
praxie, osteopathie, natuurgeneeskunde, acupunctuur en homeopathie.

Groepen in Australië, en in Europa Noorwegen, Zwitserland, Duitsland 
en Italië, hebben inmiddels bovenomschreven zorgvisie overgenomen. In 
2006 werd het Nederlands Informatie- en Kenniscentrum Integrative Me-
dicine (nikim) opgericht. Doel is integrative medicine in Nederland uit te 
dragen en onder medisch specialisten en huisartsen neer te zetten. Het ni-
kim draagt bovendien bij aan bekendmaking van integrative medicine in 
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Nederland. Voorts is recentelijk de Academy for Integrative Medicine (aim) 
opgericht, die tot doel heeft een instituut te stichten en in stand te houden 
voor opleiding, nascholing en onderzoek op het gebied van integrative me-
dicine. De aim richt zich uitsluitend op de nascholing van artsen.

UITGANGSPUNTEN VAN INTEGRATIVE MEDICINE
Een uitgangspunt van integrative medicine, dat zij overigens gemeen heeft 
met de integrale geneeskunde, is dat gezondheid als een staat van balans 
wordt beschouwd. Men hanteert het nieuwe concept van gezondheid, ook 
wel positieve gezondheid genoemd, waarin gezondheid beschreven wordt 
als het vermogen zich aan te passen en zelf de regie te voeren in het licht 
van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit gezond-
heidsconcept richt zich dus niet alleen op de ‘toestand van compleet welbe-
vinden’, zoals gezondheid door de WHO wordt omschreven.

De westerse biomedische (reguliere) geneeskunde gaat vooral uit van 
ziekte en beperkingen. Integrative medicine verlegt de focus naar gezond-
heid en mogelijkheden. Omdat in integrative medicine het accent ligt op 
herstel van welbevinden, zelfredzaamheid van de patiënt en stimulering van 
gezondheid, worden aan de reguliere behandeling hulp- of nevenbehan-
delingen toegevoegd voor zover deze wetenschappelijk onderbouwd zijn. 
Gezondheidsbevordering, dat wil zeggen de begeleiding naar een gezonder 
leven door voeding, beweging en leefstijl, neemt een centrale plek in.

De termen ‘leefstijlgeneeskunde’ en ‘preventieve geneeskunde’ worden 
ook wel gehanteerd. Omdat er in Nederland steeds meer mensen chronisch 
ziek zijn en dit dikwijls te voorkomen is door gezond te leven, stellen voor-
standers van integrative medicine en integrale geneeskunde dat deze nieuwe 
visie in de gezondheidszorg kan leiden tot een duurzame verbetering van de 
gezondheid en tot aanzienlijke en blijvende kostenvermindering in de zorg.

De patiënt en de therapeutische relatie staan centraal
Een andere pijler van integrative medicine is de centrale plaats voor de pa-
tiënt, waarbij de arts of therapeut de rol van raadgever inneemt. Het gevolg 
is dat er van de patiënt een grote mate van eigen verantwoordelijkheid voor 
de gezondheid wordt verwacht. Daarnaast erkent integrative medicine de 
helende eigenschappen van een goede vertrouwensrelatie met arts of thera-
peut als onderdeel van de behandeling.

In integrative medicine is het begrip ‘compassie’ belangrijk. Met com-
passie wordt bedoeld: mededogen, medeleven, medegevoel, barmhartig-
heid, de wens dat alle voelende wezens vrij zijn van lijden, problemen en 
pijn. Compassie is allesomvattend, gaat boven het persoonlijke uit. Com-
passie is de onmisbare factor die onze gevoelswaarnemingen hun echtheid 
en betekenis geeft. Een empathische arts zal proberen te voelen en te denken 
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alsof hij de ander is, echter zonder de ander te worden, dus afstand te hou-
den. Op die manier krijgt in integrative medicine de therapeutische relatie 
vorm, zodat vanuit deze relatie genezing mogelijk wordt.

Heel de mens
Net als de integrale geneeskunde omvat ook integrative medicine een holis-
tische manier van benaderen. Dat houdt in dat de mens als een samenhan-
gend systeem wordt beschouwd, dat in verbinding staat met zijn omgeving. 
Lichaam, ziel en omgeving hangen met elkaar samen, hebben invloed op el-
kaar; deze samenhang is waar de arts zich op richt. Er is erkenning voor de 
wisselwerking tussen lichaam en geest. Vanuit deze visie wordt ook belang 
gehecht aan de helende omgeving. Een helende omgeving is een (fysieke) 
omgeving die zo is ingericht dat ze het welzijn van patiënten, familie en 
werknemers kan bevorderen en hun stress kan verminderen. Denk aan de 
geuren en kleuren van het praktijkpand en het meubilair, de lichtinval en de 
vriendelijkheid van de medewerkers. Het gaat hierbij om voldoende stilte, 
voldoende rust, uitzicht op de natuur, en frisse lucht rondom de zieke en het 
ziekbed. In integrative medicine is het doel zo’n omgeving te creëren dat de 
patiënt zich veilig en geborgen voelt. De gedachte dat een prettige en har-
monieuze omgeving kan bijdragen aan herstel vinden we ook terug in een 
aantal traditionele en integrale geneeswijzen. De antroposofie bijvoorbeeld 
streeft naar een bouwstijl en inrichting die in harmonie zijn met de mense-
lijke natuur. Als deze bij ziekenhuizen wordt toegepast, zo wordt gedacht, 
heeft deze omgeving een gunstige invloed op herstel. 

Effectiviteit en veiligheid
In integrative medicine zijn de reguliere diagnose en behandeling de uit-
gangspunten; ‘integrale’ behandelwijzen zijn daarop aanvullend en soms 
vervangend. Onder evidence based handelen wordt in het algemeen verstaan 
dat er sterke aanwijzingen (soms zelfs bewijzen) bestaan voor de veiligheid 
en werkzaamheid van een bepaalde therapie. Het betreffende wetenschap-
pelijk onderzoek heeft dus tot doel de waarde van therapievormen voor 
de gezondheid in kaart te brengen. Bij integrative medicine komen alleen 
evidence based behandelingen in aanmerking. De behandeling is altijd een 
op de persoon afgestemde combinatie van (reguliere en complementaire) 
behandelmethoden. Deze mogen de patiënt geen schade berokkenen; het 
gaat steeds om de minst ingrijpende, minst giftige, minst dure behandelme-
thoden.

Het Amerikaanse Consortium heeft – op basis van de hier genoem-
de uitgangspunten – een ethisch raamwerk, het zogenaamde sio-model, 
ontwikkeld om therapieën al dan niet toe te laten als behandeloptie. De 
twee belangrijkste criteria voor toelating hierbij zijn effectiviteit en veilig-
heid. Een therapie die bewezen werkzaam en veilig is, wordt aanbevolen. 
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Een therapie die niet bewezen werkzaam is maar wel veilig, kan op ver-
zoek worden toegelaten. Een therapie die bewezen werkzaam is maar niet 
veilig (bijvoorbeeld chemotherapie), kan indien nodig worden toegepast, 
maar dan wel onder goed gecontroleerde omstandigheden. Een therapie 
waarvan de werkzaamheid niet is aangetoond en die niet veilig is, wordt 
afgeraden.

 
INTEGRATIVE MEDICINE EN COMPLEMENTAIRE ZORG
In Nederland bestaat sinds langere tijd een vorm van ‘complementaire zorg’ 
die veel gelijkenis toont met de integrative medicine zoals in het voorgaande 
beschreven. Hieraan zijn vooral de namen verbonden van Martine Busch 
van het Van Praag Instituut en Adriaan Visser. Onder ‘complementaire zorg’ 
wordt in dit verband verstaan een geheel van zorgvormen en behandelwij-
zen die buiten de westers-wetenschappelijke geneeskunde zijn ontwikkeld 
en vaak worden ingezet als ondersteuning bij reguliere behandelingen. Het 
Amerikaanse Institute of Complementary and Integrative Health deelde 
deze zorgvormen oorspronkelijk als volgt in:

– biologische interventies (zoals voeding, kruidenmiddelen en voedings-
supplementen);

– mind-body-interventies (zoals mindfulness, yoga, geleide visualisatie, 
muziek);

– lichaamsgerichte manipulatieve interventies (zoals massage en osteopa-
thie);

– energetische interventies (zoals Therapeutic Touch, tai chi en reiki).

De wortels van deze therapievormen liggen in bredere medische systemen 
uit andere culturele tradities, zoals de traditionele Chinese geneeskunde, de 
ayurvedische geneeskunde, antroposofische zorg en de natuurgeneeskunde.

4. WERKWIJZE EN RESULTATEN

De uitgangspunten van integrale geneeswijzen en die van integrative medici-
ne hebben consequenties voor de werkwijze van de arts of therapeut. 

Een eerste consequentie van het centraal stellen van de patiënt is dat 
het vraaggesprek met de patiënt (anamnese), de diagnose, de analyse en de 
therapie een ondeelbare eenheid vormen. De integraal c.q. integratief wer-
kende arts of therapeut is zeer geïnteresseerd in de gezondheidsbalans ofwel 
homeostase van de zieke. Dit begrip verwijst zowel naar het interne als naar 
het externe evenwicht: de zogenoemde dubbele balans. Het een kan niet 
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zonder het ander. Met als belangrijkste vraag voor de zieke: hoe kunnen zijn 
eigen mogelijkheden tot genezing zo goed mogelijk worden geprikkeld en 
ondersteund om de verloren gegane balans te herstellen?

ZIEKTE VANUIT INTEGRAAL/INTEGRATIEF PERSPECTIEF
Vrijwel ieder mens streeft (onbewust) naar handhaving van het interne en 
externe evenwicht. Als dit evenwicht in ernstige mate wordt verstoord en 
het aanpassingsvermogen dit niet kan herstellen, is doorgaans ziekte het 
gevolg. Aanvankelijk kan het om een lichte vorm gaan (er is dan sprake 
van functiestoornissen of disfunctie), en later eventueel ernstiger worden, 
tot een echte ziekte leiden. Corwin Aakster en Astrid Noorden omschrijven 
ziekte als ‘een geheel van functionele of structurele decompensaties van het 
organisme bij relatief abnormaal belastende omstandigheden’. Deze wat 
formele omschrijving wordt hier kort toegelicht.

– Functioneel: verwijst naar de manier waarop iemand functioneert qua 
beweging, spijsvertering en ademhaling.

– Structureel: heeft betrekking op aantoonbare afwijkingen in organen of 
weefsels, zoals blokkering, vernauwing en afbraak.

– Decompensatie: een vorm van aanpassing van het lichaam of de geest 
die in feite een noodmaatregel is. Als het verdedigingssysteem de ech-
te oplossing niet kan verschaffen, neemt het lichaam zijn toevlucht tot 
de minst schadelijke nevenoplossing. Deze nevenoplossing is als regel 
belastend voor het normale functioneren; de stoornis wordt daardoor 
eerder erger en mogelijk chronisch.

– Relatief belastend: alles kan in feite het innerlijk evenwicht verstoren. 
Wat belastend is, wordt door de mens zelf (onbewust) bepaald.

CLASSIFICATIESYSTEMEN IN COMPLEMENTAIRE EN ALTERNATIEVE 
BEHANDELMETHODEN

Naast de alfabetische volgorde zijn er verschillende andere indelingssyste-
men voor behandelvormen in de complementaire en alternatieve genees-
kunde. We noemen hier de belangrijkste:

Het ancar-systeem
Dit is primair een indelingssysteem voor complementaire geneeskundige 
methoden en technieken in strikte zin (omstreeks 800, afkomstig uit P. van 
Dijk Geneeswijzen in Nederland, 9e druk). Deze methoden en technieken 
zijn ingedeeld volgens een twee-assig systeem. De eerste as betreft het cul-
turele hoofdgebied waarbinnen bepaalde geneeswijzen zijn geworteld. De 
tweede as bestaat uit therapeutische (hoofd)strategieën die binnen elke ge-
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neeswijze kunnen worden aangewend. Dit twee-assige systeem is een inde-
lingssysteem voor geneeswijzen. Zie verder de Bijlage.

National Centre For Complementary and Integrative Health Medicine 
(nccih)
Het nccih in de Verenigde Staten en de stuurgroep Implementatie Eviden-
ce-Based Complementaire zorg brengen het veld onder in de volgende vier 
categorieën. In feite betreft dit een eendimensionale indeling. Binnen elk 
van deze categorieën wordt een aantal concrete geneeswijzen vermeld (op 
alfabetische volgorde): 

– Mind-body-interventies (lichaam- en geesttherapieën) 
 Hieronder valt een grote variëteit aan benaderingsvormen, waarbij men 

de geest als ingang gebruikt om lichamelijke functies en klachten te ver-
beteren of te herstellen. In dit domein kunnen de alternatieve psychothe-
rapieën worden ondergebracht, maar ook bijvoorbeeld gebedsgenezing, 
meditatie en creatieve therapie.

– Biologische interventies
 Bij deze therapieën maakt men gebruik van middelen die in de natuur 

worden gevonden. Voorbeelden zijn: kruidengeneeskunde, voedingsthe-
rapieën, orthomoleculaire geneeskunde maar ook alternatieve behande-
lingen met laetrile en haaienkraakbeen.

– Lichaamsgerichte manipulatieve methoden 
 In dit domein kunnen worden ondergebracht: chiropraxie, manuele the-

rapie, massage, houdings- en bewegingstherapieën.
– Energetische behandelmethoden
 Deze groep geneeswijzen wordt gekenmerkt door de gedachte, dat de 

energievelden in en om het lichaam de gezondheid van de mens bepalen. 
In dit domein horen bijvoorbeeld : paranormale geneeswijze, reiki, The-
rapeutic Touch en chakratherapie.

Deze internationale indeling is een eenvoudig en bruikbaar model, maar de 
verschillende geneeswijzen komen hierin veel minder tot hun recht dan bij 
het systeem van ancar. 

Overige ordeningen 
Een andere ordening is die van Elling en Van Asseldonk (2006) die on-
derscheiden naar preventie, ontlastende therapieën, ondersteunende thera-
pieën, regulerende therapieën en symptoombestrijdende therapieën. Deze 
indeling geldt primair voor de naturopathie, maar gaat in de richting van 
het tweede niveau van de ancar-classificatie.

Ten slotte kunnen hier de activiteiten van de Karl und Veronica Car-
stens Stifftung (kvc) worden genoemd. Inmiddels meer dan 25 jaar is kvc 
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de grootste en belangrijkste Stichting in Europa op het gebied van weten-
schappelijk onderzoek naar cam. Zij heeft diverse databanken opgezet (zie: 
www.carstensstiftung.de) waarvan de hoofdstructuur bestaat uit de drie 
hoofdcategorieën: therapiesystemen, ziekten en orgaansystemen, en type 
publicatie. De indeling binnen therapiesystemen bestaat uit 47 subcatego-
rieën, zoals acupunctuur, ayurveda, bio-energie, dieetvormen, voeding, ho-
meopathie, fytotherapie. Binnen een subcategorie vindt een verdere indeling 
plaats, waardoor uiteindelijk het cam-veld wordt onderverdeeld in ruim 
250 therapievormen. 

WERKWIJZE IN DE INTEGRALE GENEESKUNDE
In de integrale geneeskunde wordt het stellen van een diagnose als een pro-
ces opgevat. In dit proces krijgen behandelaar en patiënt geleidelijk inzicht 
in wat het werkelijke probleem van de patiënt is. Om dit te ontdekken volgt 
de behandelaar doorgaans een vaste werkwijze. Deze omvat een uitgebreid 
vraaggesprek met de patiënt (anamnese), lichamelijk onderzoek (recht-
streeks aan het lichaam of met behulp van instrumenten of apparaten) en 
eventueel laboratoriumonderzoek van bloed en urine. Het uiteindelijke doel 
van dit onderzoek is vast te stellen wat het werkelijke of onderliggende 
probleem is.

Hierbij staan in de integrale geneeskunde de functies centraal: hoe staat 
het met de ademhaling, de spijsvertering, de motoriek (beweging), de men-
tale functies? En waardoor worden deze functies eventueel beperkt? De 
arts kijkt ook naar wat voor de patiënt storende belastingen zijn en of ten 
gevolge daarvan blokkades zijn opgetreden (bijvoorbeeld een ‘stoorveld’). 
Hierbij krijgt de persoon van de zieke veel aandacht.

Vaak komen in volgende consulten nog andere aspecten aan de orde die 
eerder misschien minder belangrijk leken. Op deze manier verwerft de inte-
graal werkende arts of therapeut een algeheel inzicht in het probleem. Het 
eerste consult duurt daardoor meestal zeker een uur, de vervolgconsulten 
duren doorgaans twintig tot dertig minuten.

Uiteindelijk ordent de behandelaar al deze gegevens in een profiel. Dit is 
een geordend overzicht van de belangrijkste bevindingen van het diagnos-
tisch onderzoek. Het gaat daarbij om een beoordeling van de constitutie, 
medische voorgeschiedenis, belangrijkste klachten en ziekteverschijnselen, 
functieniveau, intern en extern evenwicht, eventuele blokkades, levensver-
haal, het geheel van belastende factoren en de feitelijke of resterende vita-
liteit van de patiënt. Dit profiel leidt in sommige gevallen tot een expliciete 
individueel afgestemde diagnose of probleemdefiniëring.
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WERKWIJZE IN INTEGRATIVE MEDICINE
In integrative medicine zijn arts en patiënt partners van elkaar. De arts of be-
handelaar is dus niet meer de autoriteit die alles weet en die de behandeling 
naar eigen inzicht stuurt. De arts is eerder begeleider: iemand die luistert en 
raad geeft en het gehele proces van preventie, behandeling en herstel overziet. 
Anders gezegd: ‘De arts is iemand die de patiënt helpt vastgeroeste, niet-op-
bouwende ideeën los te laten, de patiënt de ruimte te bieden om zichzelf te 
zijn en in zijn leven zinvolle nieuwe doelen te vinden en na te streven. Zo 
helpt de arts de patiënt zijn/haar juiste weg te vinden (Von Rosenstiel en Bon-
gers 2008). Naast de communicatieve grondhouding in de arts-patiëntrelatie 
bestaat in de werkwijze van de arts of therapeut heel bewust aandacht voor 
vertrouwen, aandacht, contact, verbinding en empathie. Dit is de sleutel tot 
succesvolle informatieoverdracht in het vraaggesprek met de patiënt.’

Integrative medicine gaat uit van een persoonsgerichte strategie. Met 
het oog op de behoeften en omstandigheden van de patiënt wordt gekozen 
voor de meest geschikte behandeling uit een reeks van wetenschappelijk 
onderbouwde therapievormen (regulier, acupunctuur, kruiden, reiki en der-
gelijke). Het doel is dat mensen genezen en optimale gezondheid herwinnen 
en behouden.

Hoewel ziekenhuizen, verpleeghuizen en ggz-instellingen dikwijls op-
zichzelfstaande therapieën gebruiken die te scharen zijn onder complemen-
taire zorg, zijn plekken in Nederland waar de integrale zorgvisie in haar 
geheel wordt omarmd schaars. De integrale zorgvisie is, zoals we hierboven 
al vaststelden, meer dan de inzet van ontspanning of massage in ziekenhui-
zen. In de Verenigde Staten is inmiddels meer praktijkervaring opgedaan 
met integrative medicine en daaruit voortvloeiende werkwijzen. 

PRAKTIJK VAN INTEGRATIVE MEDICINE IN AMERIKA
Het Amerikaanse Bravewell Collaborative stimuleerde lange tijd de ont-
wikkeling en totstandkoming van integrative medicine. In 2011 heeft zij de 
werkwijze van integrative medicine in 29 verschillende medische centra in 
kaart gebracht. In totaal zien zij 41.000 patiënten per maand. Hier volgen 
enkele overige bevindingen uit dit rapport (Horrigan e.a. 2012): binnen 
integrative medicine in de Verenigde Staten worden verschillende patiënt-
groepen gezien, waaronder met name ouderen, kinderen en jongeren, en 
vrouwen. De meeste patiënten komen uit zichzelf naar integrale zorgcentra, 
maar veel centra ontvangen patiënten via een verwijzing van ziekenhuis of 
eerstelijnszorg. De zorg aan patiënten is geïndividualiseerd, dat wil zeggen 
dat de behandeling in overleg met de patiënt op de persoon wordt afge-
stemd. Een andere term voor geïndividualiseerde zorg is ‘zorg op maat’. 
Het overgrote deel van de centra betrekt familie bij de zorg voor patiënten. 
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Zorgaanbieders en behandelaren
Anders dan in de integrale geneeskunde (waar men zich veel meer speciali-
seert op een bepaalde tak of discipline) beoogt de behandelaar in integrative 
medicine het hele scala aan fysieke, emotionele, mentale, sociale, spirituele 
en omgevingsfactoren mee te nemen die iemands gezondheid bepalen. Van-
uit die visie is er een breed scala aan hulpverleners actief in de onderzochte 
Amerikaanse centra. In vrijwel alle centra werken artsen (96% van de cen-
tra), acupuncturisten (79%), massagetherapeuten (86%), meditatietrainers 
(83%), diëtisten (68%) en yoga-instructeurs (62%). Andere zorgbeoefena-
ren kunnen zijn kunstzinnig therapeut, systeemtherapeut, trainer in tai chi 
en qi gong, sociaal-maatschappelijk werker, apotheker, huidtherapeut en 
specialist in verslavingszorg (zoals voor hulp bij het stoppen met roken) 
(Horrigan e.a. 2012). 

Samenwerking tussen hulpverleners
Integrative medicine is in de Verenigde Staten per definitie een vorm van ge-
neeskunde waarin samenwerking tussen hulpverleners noodzakelijk is; het 
gaat vooral om een zorgvorm die meerdere behandelwijzen in geïntegreerd 
verband en geïndividualiseerd wil aanbieden. De geneeswijze komt immers 
tot stand op basis van meerdere therapievormen. Voor toepassing van deze 
therapievormen is een gespecialiseerde training nodig, bijvoorbeeld in de 
acupunctuur, tai chi of mindfulness, of een opleiding als verpleegkundige, 
medisch specialist of diëtist. De vorm van samenwerking hangt af van het 
betreffende centrum. In sommige centra is er een wekelijkse bijeenkomst 
met alle hulpverleners om de zorg voor nieuwe patiënten en voor patiënten 
die op basis van het verloop van hun herstelproces extra aandacht nodig 
hebben, te bespreken. In andere centra vindt coördinatie en afstemming 
van zorg van verschillende behandelaren voor dezelfde patiënt plaats door 
elkaar te informeren en overleg af te spreken wanneer daar aanleiding toe 
is. Uitgangspunt blijft steeds de medische diagnose en het medische behan-
delkader.

Zorgmodel bij klachten
In het volgende wordt kort de werkwijze besproken bij enkele aandoenin-
gen waarvan de Amerikaanse centra melden dat ze verbetering boeken met 
integrative medicine.

– Chronische pijn
In het Stanford Center for Integrative Medicine in Californië gebrui-
ken behandelaren naast of na reguliere behandeling acupunctuur, hyp-
nose, massage en mindfulness-meditatie. Patiënten worden bovendien 
ondersteund met psychotherapie, waarbij emotionele steun en troost 
vooropstaan. Acupunctuur heeft bewezen pijnstillende effecten. Er zijn 
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twee regio’s in de hersenen die geactiveerd worden bij pijn. Die pijncen-
tra kunnen via hypnose afgezwakt worden, maar ook door mindful-
ness-meditatie, waardoor de gevoeligheid voor de pijnprikkel verandert. 
De gemiddelde afname van pijngevoeligheid is zelfs groter dan bij ge-
bruik van sommige pijnstillers. Dit laatste geldt ook voor massage.

– Maag- en darmklachten
Amerikaanse centra geven aan dat de integrale behandeling van maag- 
en darmklachten goed aanslaat. Maag- en darmklachten zijn bijvoor-
beeld chronische constipatie, het prikkelbaredarmsyndroom, aambei-
en, ontstoken uitstulpingen in de darm (diverticulitis) of de ziekte van 
Crohn, colitis ulcerosa en andere ernstige darmziekten.

– Depressie en angst
Depressie en angst vormen samen de belangrijkste reden waarom men-
sen hulp van een arts inroepen, of het nu om conventionele zorg of om 
integratieve zorg gaat. Centra voor integrative medicine noemen depres-
sie een van de aandoeningen waarin zij ondersteuning bieden, veelal 
met goed gevolg. Een voorbeeld: het 11th Street Family Health Services 
in Philadelphia dat mensen die zich melden met angst- en depressie-
klachten cognitieve gedragstherapie aanbiedt bij een psycholoog. De 
complementaire en integratieve therapeut (cit) werkt samen met deze 
psychologen en biedt aanvullende ondersteuning in de vorm van yoga, 
meditatie, reiki, voetreflexologie of mindfulness. Tegelijkertijd is de be-
geleiding van de cit-er erop gericht de eigen verantwoordelijkheid van 
de patiënt te versterken. Het centrum biedt bovendien een bewegings-
programma aan.

In de Verenigde Staten ontvangen de centra patiënten via doorverwijzing en 
ze verwijzen zelf zo nodig ook door. De basis van de zorg is samenwerking 
tussen verschillende disciplines in de gezondheidszorg. Integrative medicine 
wordt op eenzelfde (uniforme) werkwijze in het hele land toegepast. Uit de 
Bravewell-studie blijkt eenzelfde missie en visie van de verschillende centra, 
namelijk zorg waarin de patiënt centraal staat. De werkwijze van integra-
tive medicine in de praktijk is zorg die de patiënt centraal stelt (patient 
centered care). Ze bevordert en ondersteunt samenwerking tussen behande-
laren en is fundamenteel gericht op een samenwerking tussen behandelaar 
en patiënt. Ze integreert reguliere conventionele zorg met niet-conventione-
le of niet-westerse therapievormen, combineert eeuwenoude wijsheid over 
helen met moderne wetenschappelijke kennis en benadert de hele persoon: 
geest, lichaam, ziel, de onderlinge verbondenheid en de relatie met de ge-
meenschap waarvan de patiënt deel uitmaakt (Horrigan e.a. 2012).
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5. SPECIALISTISCHE TOEPASSINGEN 

In de vorige paragraaf zijn we dieper ingegaan op de werkwijze van zowel 
integrale geneeskunde als integrative medicine. In de huidige paragraaf be-
spreken we de verschillende aandachtsgebieden die binnen het brede terrein 
van integrale geneeskunde en integrative medicine zijn ontstaan. Daar waar 
we in de vorige paragraaf een aantal Amerikaanse voorbeelden aanhaalden, 
concentreren we ons in deze paragraaf op ontwikkelingen en specialistische 
toepassingen in Nederland. We bespreken integrale psychiatrie, integrative 
medicine in de oncologie, integrative medicine in de kindergeneeskunde, in-
tegrale gynaecologie en gaan daarnaast verder in op complementaire zorg.

Vooraf merken we daarbij op dat binnen de integrale geneeskundige 
zorg in Nederland en daarbuiten al een duidelijke differentiatie bestaat qua 
mens- en ziekteopvatting en de daaruit voortvloeiende uiteenlopende stel-
sels van diagnostiek en behandelen, bijvoorbeeld de antroposofische genees-
kunde, de natuurgeneeskunde, de homeopathie en de manuele behandelwij-
zen. De voorbeelden hieronder betreffen vormen van reguliere zorg waarin 
bewust samenwerking of integratie wordt gezocht met (vertegenwoordigers 
van) bovenbedoelde complementaire geneeswijzen en/of beoefenaren.  

INTEGRALE PSYCHIATRIE
In de psychiatrie speelt een aantal problemen. Er zijn in Nederland ruim 
220.000 mensen ernstig, chronisch psychiatrisch ziek. Medicatie geeft las-
tige bijwerkingen. Bij een groot deel van de psychiatrische patiënten is er 
nog steeds sprake van beperkingen in het sociaal en maatschappelijk func-
tioneren. Veel patiënten zoeken dan ook verder, en velen met psychiatrische 
klachten hebben interesse in alternatieve geneeswijzen. Ongeveer 40% van 
de psychiatrische patiënten gebruikt een vorm van complementaire en alter-
natieve (cam-)therapie, vooral supplementen, kruiden, homeopathie, reiki 
en aura-healing. Redenen om deze zorg te gebruiken is – zo geven gebruikers 
aan – een goede relatie met de therapeut. Autonomie en zelfparticipatie is 
ook een reden om voor cam-zorg te kiezen. Verder wordt een overeenkom-
stige levensvisie (holisme, spiritualiteit) genoemd als reden voor de zorgkeu-
ze. Het natuurlijke karakter en meer tijd, gelijkwaardigheid en aandacht 
voor de persoonlijke ervaring van ziek zijn, spreekt patiënten bovendien aan.

Bijna twee derde van de patiënten die complementaire en alternatieve 
zorg gebruiken, vertelt dit niet aan hun behandelend psychiater. Mensen 
denken vaak dat de psychiater het toch niet zou begrijpen en dat hij/zij het 
niet hoeft te weten. Als patiënten verder zoeken naar alternatieve zorg is het 
voor hen en hun familie lastig het kaf van het koren te scheiden. Daar pro-
beert integrale psychiatrie op in te spelen. Integrale psychiatrie combineert 
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reguliere (conventionele) therapie met complementaire therapieën. Integrale 
psychiatrie gebruikt alleen door wetenschappelijk onderzoek aangetoonde 
werkzame en veilige therapievormen. Naar complementaire zorg is minder 
onderzoek verricht met betrekking tot veiligheid en effectiviteit van behan-
delingen. Hierdoor wordt deze vorm over het algemeen minder geaccep-
teerd door reguliere medici en instanties en zijn complementaire behande-
lingen in de gezondheidszorg minder gangbaar. In de integrale psychiatrie 
zijn het gebruik van kruiden en voedingssupplementen, leefstijltrainingen 
(hulp bij gezond eten en bewegen), op mindfulness gebaseerde therapie-
vormen de belangrijkste complementaire therapievormen. Naast reguliere 
en complementaire behandelingen worden ook alternatieve behandelingen 
onderscheiden. Grondlegger Rogier Hoenders van de integrale psychiatrie 
definieert alternatieve behandelingen als volgt: ‘Bij alternatieve behandelin-
gen is geen biomedisch verklaringsmodel en ook geen consensus (overeen-
stemming) over de resultaten die qua effectiviteit en veiligheid gevonden 
zijn in onderzoek. Deze therapievormen worden niet gebruikt in de integra-
le psychiatrie, (Hoenders 2011 en 2014).

Lentis is in Nederland de eerste ggz-instelling die (naast het gebruikelijke 
reguliere aanbod) een Centrum Integrale Psychiatrie (cip) heeft opgericht. 
Dit Centrum biedt innovatieve zorg met een breed perspectief op gezond-
heid. Het is een gespecialiseerde ggz-afdeling met zowel een regulier als 
een complementair behandelaanbod. Het Centrum Integrale Psychiatrie 
werkt op internationaal niveau samen met het International Network of 
Integrative Mental Health (inimh). Hier zijn ruim vijfhonderd verschillen-
de organisaties in de psychiatrie bij aangesloten. Het doel van het inimh is 
verandering van de geestelijke gezondheidszorg in een doeltreffender, mens-
lievender zorg waarin compassie vooropstaat en de mens als een geheel 
wordt beschouwd.

Een van de aandachtspunten is in dit verband de voeding. De wetenschap 
heeft inmiddels een duidelijk verband aangetoond tussen voedsel en de her-
senfunctie. Drew Ramsey te New York noemt het vermogen van voeding 
om het brein te beïnvloeden zeer groot. De onlangs door hem opgerichte 
International Society for Nutritional Psychiatry ontwikkelt momenteel een 
artsenrichtlijn voor voedingsadvies voor het brein. Hij meldt: ‘Voeding is een 
zeer werkzame en onderbenutte behandeling in de geestelijke gezondheids-
zorg. Wij willen dat het brein van patiënten meer veerkracht krijgt door het 
eten van ongeraffineerde voeding. Wij hebben de taak patiënten te helpen 
minder geraffineerde voeding te gebruiken.’ Een artikel gepubliceerd in de 
Lancet Psychiatry meldt dat voeding in de psychiatrie even belangrijk is als 
in de cardiologie, endocrinologie en gastro-enterologie. Uit ander onderzoek 
blijkt dat depressie onder ouderen met veertig procent afnam als ouderen voe-
dingsbegeleiding kregen (6 uur over een periode van 2 jaar). Het mediterrane 
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dieet (veel vis, noten en granen en wat rode wijn) is bovendien goed voor de 
hersenen. Volwassenen die dit dieet langer dan vier jaar volgden, hadden een 
40 tot 60 procent lagere kans op het ontwikkelen van een depressie. De beste 
voeding voor het brein is een dieet bestaande uit zeevruchten, groene groen-
ten, noten en bonen en af en toe wat pure chocolade, dus veel groente, aange-
vuld met een beetje mager biologisch vlees of zeevruchten (Sarris e.a. 2015).

 

INTEGRATIVE MEDICINE IN DE ONCOLOGIE
Integrative medicine in de oncologie stelt zich tot doel bijwerkingen van 
chemo- en radiotherapie te voorkomen of te behandelen. De behandeling 
is symptomatisch en gericht op welzijn, en is er bovendien op gericht de 
gezondheid te bevorderen, om zo onder meer de werkzaamheid van de 
chemo- en radiotherapie te verhogen. Verder wordt nadruk gelegd op leef-
stijlgeneeskunde om het risico op terugkeer van de kanker te verminderen. 
Deze oncologische zorg beoogt als aanvulling precies die zorg aan te bieden 
waaraan de patiënt behoefte heeft, maar waarvoor binnen de conventionele 
behandeling geen tijd of mogelijkheden zijn. Uit de eerder besproken Ame-
rikaanse Bravewell-studie werd duidelijk dat veel mensen die gebruikmaken 
van integrale geneeswijzen, dit doen omdat ze voor kanker worden behan-
deld of zorg zoeken omdat ze kanker hebben gehad. Centra bieden vooral 
emotionele ondersteuning en voedingszorg aan, naast complementaire thera-
pievormen zoals acupunctuur en massage. Onderzoekers van de Universiteit 
van Minnesota gingen  de effecten na van integrale geneeskunde op pijn en 
angst bij patiënten met kanker in het Abbott Northwestern ziekenhuis. Over 
een periode van drie jaar telden onderzoekers in totaal 22.791 ziekenhuisver-
blijven (van 16.191 patiënten). Tijdens deze verblijven werden 5299 integra-
tieve geneeskundesessies gebruikt. 10% van alle oncologiepatiënten ontving 
ten minste één aanvullende integratieve therapie (gemiddeld aantal bezoeken 
2,8); 65% van deze sessies bestond uit massage, 6% uit mind-bodytherapie, 
12% uit acupunctuur en Chinese geneeswijzen en 17% uit een mengvorm 
van deze drie. Uit voor- en nametingen blijkt pijn met gemiddeld 47,2% af te 
nemen. Angst neemt met gemiddeld 56,6% af (Horrigan e.a. 2012). 

In dit kader werd ook een Keuzehulp complementaire zorg voor kinderen 
met kanker opgesteld. Het is in het belang van zorgverzekeraars, behande-
laars en patiënten dat transparante en behapbare informatie beschikbaar 
is. Het keuze-ondersteuningsprogramma zou gebruikers (ouders, kinderen 
en behandelaars) in staat moeten stellen met gedegen kennis van zaken wel 
of niet te kiezen voor aanvullende zorg tijdens de behandeling van kanker. 
Door nauw met de betrokken behandelaars en ouders van kinderen met 
kanker samen te werken, zal het keuze-instrument zijn afgestemd op de be-
hoeften van toekomstige gebruikers. Het project wordt uitgevoerd door het 
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Louis Bolk Instituut, de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (vokk) en 
het Van Praag Instituut in samenwerking met de taakgroep Supportive Care 
van de skion, nikim en ppcg. Het project wordt gefinancierd door Fonds 
Nuts Ohra. Naar verwachting wordt het keuze-instrument vanaf 2017 in 
gebruik genomen. 

cam-Cancer is de naam van een project getiteld ‘Gezamenlijke actie 
voor de beoordeling van complementaire en alternatieve geneeskunde bij 
kanker’. Oorspronkelijk gefinancierd door de Europese Commissie, ligt het 
voortouw nu bij het Noorse nationaal informatiecentrum voor complemen-
taire en alternatieve geneeskunde (nifab) aan de Universiteit van Tromsø. 
Op toegankelijke wijze wordt (in het Engels) informatie over alternatieve 
zorg bij kanker gegeven voor mensen die informatie zoeken over cam-be-
handelmogelijkheden bij kanker. 

In Nederland kent de integrale geneeskunde een lange traditie voor de 
behandeling van kanker, waaronder de niet-toxische tumortherapie en bij-
voorbeeld de toepassing van het dieet van dr. Servan-Schreiber. In Neder-
land bestaat hiervoor een aparte vakgroep van de Artsenvereniging voor 
Integrale Geneeskunde (avig), waar omstreeks 15 actieve beoefenaren van 
de nttt bij zijn aangesloten. De mmv (moermantherapie) en de Stichting 
Steunfonds Amnestie zijn in dit verband actieve platforms van en voor pa-
tiënten. Drie beginselen liggen in het algemeen ten grondslag aan de kan-
kerbehandeling: het bevorderen van kankerceldood, het vertragen van de 
tumorgroei en het tegengaan van uitzaaiingen (zie hoofdstuk 15). 

Terwijl integrale geneeskunde zich bezighoudt met genezen, is het ge-
bruik van integrative medicine bij mensen met kanker primair gericht op 
het verlichten van de bijwerkingen van een reguliere behandeling, en op het 
verlenen van steun waardoor patiënten zo’n behandeling kunnen volhou-
den (psycho-oncologische zorg).

INTEGRATIVE MEDICINE IN DE KINDERGENEESKUNDE
De principes van integrative medicine gelden ook in de kindergeneeskunde. 
Patiënt, ouders en dokter zijn partners in het behandelproces. Alle factoren 
met invloed op gezondheid, welzijn en ziekte worden meegenomen: licha-
melijk, mentaal en sociaal. Effectieve complementaire methoden worden als 
aanvulling op de reguliere behandeling ingezet en er is aandacht voor een 
gezonde leefstijl en preventie. Een van de plaatsen van handeling is het Slo-
tervaartziekenhuis in Amsterdam. Op de kinderafdeling van dit ziekenhuis 
heeft kinderarts Ines von Rosenstiel de zorg voor kinderen vernieuwd vol-
gens Amerikaans model. Er is gekozen voor een aantal behandelmethoden 
voor kinderen met het accent op de lichaam-en-geesttherapieën en leefstijl-
coaching. Zo wordt in het ziekenhuis en op de polikliniek ontspannings- 
training toegepast bij spanningshoofdpijn, functionele buikklachten en 
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slaapproblemen. Vermindering van kortdurende angst, pijn en stress wordt 
bereikt door gebruik te maken van hypnose, geleide visualisatie en baby-
massage. Op de behandelkamer wordt gezorgd voor rustgevende muziek 
en er worden rustgevende aroma’s verneveld. Ook is er aandacht voor een 
helende omgeving in de behandelruimten en de tuin van de afdeling. 

INTEGRALE GYNAECOLOGIE
De Vrouwenpoli Boxmeer is een praktijk voor gynaecologie, seksuologie 
en integrale geneeskunde, waar reguliere geneeskunde gecombineerd wordt 
met inzichten van complementaire geneeswijzen. In 2012 startte de praktijk 
met één gynaecoloog. Inmiddels hebben zich meer complementaire artsen 
en therapeuten bij het concept aangesloten. Er is veel tijd om naar de patiën-
ten te luisteren en de puzzel uit te zoeken: waar komen gezondheidsklachten 
vandaan, wat zijn de achterliggende oorzaken van een probleem? Ook is 
er ruime aandacht voor lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek. 

COMPLEMENTAIRE ZORG
Eerder bespraken we het concept van de complementaire zorg in Nederland. 
Steeds meer verpleegkundigen en verzorgenden hebben immers een brede vi-
sie op gezondheid en ziekte. Zij willen oog hebben voor alle facetten van de 
mens: lichamelijk, mentaal, emotioneel, sociaal én spiritueel. Complemen-
taire zorg is eigenlijk een integrale benadering, maar dan binnen het ver-
pleegkundige vakgebied. Voorbeelden zijn het werken met etherische oliën  
bij een patiënt die angstig is, massage bij een patiënt met chronische pijn, 
of een ontspanningsoefening bij iemand die gespannen is. Kenmerken van 
complementaire interventies voor verpleegkundigen zijn (Noorden 2006):
– toepassingen van natuurlijke therapieën 
– om het zelfhelend vermogen van de patiënt te ondersteunen, stimuleren 

of activeren
– waarbij de zorg betrekking heeft op de mentale, emotionele, lichamelij-

ke, spirituele en
– sociale behoeften van de patiënt
– opdat deze een staat van welbevinden kan (her)winnen.

Andere belangrijke namen in de ontwikkeling van complementaire zorg zijn 
zoals eerder gemeld Martine Busch en Adriaan Visser.

In de complementaire zorg gaat het om een visie op zorg en de mens 
waarin deze niet zozeer als patiënt wordt gezien, maar als persoon. Zorg 
wordt afgestemd op de behoefte en eigenheid van die persoon. Er is aan-
dacht en empathie voor hem/haar, er is aansluiting op zijn/haar beleving. 
Maar dit is nog niet hetzelfde als de integrale geneeskunde zoals homeopa-
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thie of orthomoleculaire voedingstherapie, waarin een holistische systeem-
benadering de mens in al zijn facetten tracht waar te nemen en die op basis 
van de onderlinge samenhang tussen die facetten patronen van ziek-zijn 
onderscheidt (Hupkens 2011).

Een voorbeeld van de concrete toepassing van complementaire zorg 
biedt het academisch hospice Demeter in Bilthoven. De reguliere zorg in 
de palliatieve fase biedt veelal onvoldoende symptoomverlichting, waar-
door patiënten steeds vaker een beroep doen op complementaire zorg. In 
de verpleegkundige richtlijnen voor palliatieve zorg zijn sinds een aantal 
jaren vier complementaire zorgvormen opgenomen. Het belangrijkste doel 
van complementaire zorg binnen de palliatieve zorg is meer welbevinden 
en daarmee meer kwaliteit van leven te creëren voor mensen in de laatste 
levensfase. Een van de complementaire interventies die hospice Demeter 
aanbiedt, is aromatherapie. Bij klachten zoals onrust, angst en pijn wordt 
dagelijks aromamassage of aromaverdamping gegeven. Als angst of pijn 
echter plotseling optreedt, wordt direct aromamassage of aromaverneveling 
toegepast, al dan niet in combinatie met reguliere medicatie. Naast aro-
matherapie worden ook verschillende kruidengeneesmiddelen aangewend 
ter vervanging van reguliere medicatie of in aanvulling op geneesmiddelen 
waarvan de patiënt onvoldoende effectiviteit ervaart.

Veel klachten worden erger door stress en daarom is het op het ziekbed pret-
tig om hulp te krijgen bij het leren ontspannen. Therapeutic Touch (Healing 
Touch) en reiki zijn onderdelen van complementaire zorg. Complementaire 
zorg maakt verder gebruik van muziek om het welzijn van patiënten te be-
vorderen. Er is aandacht voor het gebruik van geneeskrachtige kruiden, als 
thee of in de vorm van warme kompressen. Er wordt gewerkt met warmte 
of juist met kou; warmte is comfortabel en troostend. Het juiste gebruik van 
temperatuur op het ziekbed is een voorwaarde voor goede zorg.

Gebruik complementaire zorg in Nederland
30% kinderen bij kinderarts
41-43% Marokkaanse en Turkse kinderen bij een kinderarts
42% kinderen met kanker
44% vrouwen met borstkanker
42% ambulante ggz-cliënten
30-60% in de palliatieve zorg
86% mensen met gewrichtsklachten
88% kinderen en 91% volwassenen met mitochondriale aandoening
60% vertelt cz-gebruik niet aan arts.

Bron: Advies Stuurgroep ‘Implementatie Evidence-based Complemen-
taire Zorg’. Dit rapport inventariseerde het gebruik van complementaire en 
alternatieve geneeswijzen (maar noemt het ‘complementaire zorg’).
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Volgens een onderzoek van Martine Busch van het Van Praag Instituut en 
Miek Jong van het Louis Bolk Instituut
– biedt 92% van de Nederlandse ziekenhuizen cz
– 308 afdelingen, 479 cz-behandelwijzen
– gemiddeld 4-5 cz-behandelingen per afdeling
– vooral ontspanningsoefeningen (26%), (baby)massage (15%), creatieve 

therapie (13%), mindfulness (12%), hypnotherapie (9%), muziekthera-
pie (6%).
Complementaire zorg wordt vooral ingezet bij angst (72%), onrust 

(68%), pijn (65%), spanning/stress (48%), slaapproblemen (34%) en 
vermoeidheid (36%). Uit het rapport blijkt dat vrijwel alle ziekenhuizen 
(92%) complementaire zorg aanbieden (mindfulness, yoga, ontspannings-
oefeningen en dergelijke) en zestien verschillende interventies (onder andere 
acupunctuur, aromazorg, Therapeutic Touch en voetreflexmassage). In het 
Planetree Flevoziekenhuis in Almere bijvoorbeeld masseren vrijwilligers de 
handen van patiënten met massageolie verrijkt met etherische oliën. Pati-
enten kunnen kiezen welke olie ze het lekkerst vinden ruiken (Busch e.a. 
2015).

ZonMw en v&vn

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 
(ZonMw) financiert gezondheidszorgonderzoek en stimuleert het gebruik 
van ontwikkelde kennis. In 2014 is een signalement opgesteld met betrek-
king tot de ontwikkeling en implementatie van evidence based comple-
mentaire zorg in Nederland. Het signalement is een advies aan ZonMw en 
vraagt aandacht voor de kennisbasis voor complementaire zorgvormen. De 
stuurgroep ‘Implementatie van evidence based complementaire zorg’ is een 
initiatief naar aanleiding van het ZonMw-signalement.

Sinds 1998 is onder de koepel van de beroepsvereniging Verpleegkundi-
gen & Verzorgenden Nederland (v&vn) een afdeling complementaire zorg 
opgericht. De v&vn is de grootste beroepsorganisatie van zorgend Neder-
land. Vanaf 2009 is het voor verpleegkundigen mogelijk zich aan te melden 
in het Kwaliteitsregister v&v bij het deskundigheidsgebied complementaire 
zorg.

ERVARINGEN MET INTEGRAAL GENEESKUNDIGE ZORG 

Italië
In Toscane worden sinds 1996 complementaire geneeskundige diensten als 
onderdeel van het openbare gezondheidszorgsysteem aangeboden. Voor 
complementaire geneeskunde geldt eenzelfde vergoeding als voor reguliere 
geneeskunde. Drie Toscaanse centra voor acupunctuur, traditionele Chine-
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se geneeskunde (tcm), homeopathie en fytotherapie zijn actief sinds 1999. 
Deze vier vormen van complementaire geneeskunde zijn wettelijk erkende 
geneesmethoden en op dit moment zijn er ruim honderd klinieken die geïn-
tegreerde zorg aanbieden.

In 2008 is door de Europese Unie onderzoeksgeld beschikbaar gekomen 
om deze vorm van zorg te evalueren. Er werd een onderzoeksgroep samen-
gesteld waarin verschillende kenniscentra participeerden. De eerste resul-
taten – van het ziekenhuis van Pitigliano – van deze evaluatie zijn intussen 
bekendgemaakt. De evaluatie vond plaats door middel van enquêtes onder 
patiënten en personeel. Over het algemeen is de invoering van acupunctuur, 
tcm, homeopathie en fytotherapie in het ziekenhuis door zowel personeel 
als patiënten als positief ervaren. Ze beschouwen de behandelvormen als 
een waardevolle aanvulling op bestaande behandelmogelijkheden (Bernar-
dini e.a. 2015).

Zweden
Ervaringen vanuit Zweden zijn eveneens positief. Onderzoekers van de 
groep van Falkenberg van het Zweedse Karolinska Instituut analyseerden 
gegevens uit de Zweedse database voor zorgverbruik. Mensen met pijn en 
stress die gebruikmaakten van integratieve/integrale zorg bleken minder ge-
neesmiddelen te gebruiken ten opzichte van mensen die conventionele zorg 
ontvingen. Het verminderde gebruik van geneesmiddelen ging samen met 
aanzienlijk lagere kosten van voorgeschreven geneesmiddelen. Verder bleek 
dat mensen met pijn en/of stress minder vervolgconsulten nodig hadden 
voor behandeling dan mensen met dezelfde klachten die conventionele zorg 
ontvingen.

Deze studies laten zien dat de integrale manier van werken lonend zou 
kunnen zijn voor zowel de patiënt als de zorg (Sundberg e.a. 2014). 

Nederland
Eenzelfde soort resultaten komt naar voren uit de Nederlandse studie van 
Baars en Kooreman (2014). Zij kwamen tot de conclusie dat patiënten van 
huisartsen met een alternatief-geneeskundige praktijk aanzienlijk goedko-
per waren voor de verzekeraar wat betreft ziekenhuisopname en geneesmid-
delgebruik dan patiënten van reguliere huisartsen.

Een ander onderzoek betreft de betekenis van geïntegreerde zorg in Ne-
derland en werd uitgevoerd in de vorm van de Proeftuin Integrative Medici-
ne. Het project heeft als hoofddoel om vanuit het perspectief van patiënten 
een bijdrage te leveren aan een duurzame eerstelijns gezondheidszorg, waar 
complementaire behandelwijzen een geïntegreerd onderdeel van uitmaken. 
Daardoor verbetert de kwaliteit van de zorg en wordt de keuzevrijheid van 
chronische patiënten groter. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut, het 
Van Praag Instituut en Zorgbelang Groningen hebben dit project in de pe-
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riode 2011-2015 uitgevoerd. Het is financieel mogelijk gemaakt door het 
ministerie van vws (via Fonds pgo) en Menzis.

Uit de studie kan geconcludeerd worden dat patiënten met chronische 
(gewrichts-)klachten baat kunnen hebben bij een integraal zorgmodel. Het 
wordt aanbevolen om het ontwikkelde zorgmodel breder te implementeren. 
Het voorziet in een duidelijke behoefte van patiënten, en draagt bij aan het 
bespreken en veilig toepassen van cam-therapieën.

In een gecontroleerde gerandomiseerde studie is het ‘zorgmodel voor de 
integratie van cam in de eerstelijns gezondheidszorg’ in de praktijk getoetst. 
Via 13 huisartsenpraktijken zijn deelnemers geworven met chronische (ge-
wrichts-)klachten. Deelnemers werden willekeurig verdeeld over de inter-
ventiegroep en de controlegroep.

Bij aanvang en 3, 6 en 12 maanden na de start van de behandeling werd 
een uitgebreide vragenlijst ingevuld. De belangrijkste uitkomstmaat na 
twaalf maanden was de verandering in kwaliteit van leven (gemeten met de 
SF-36 vragenlijst). In de twaalf maanden dat de deelnemers werden gevolgd, 
traden veranderingen op in zowel de interventiegroep als de controlegroep. 
Voor het onderdeel fysieke rolbeperking (SF36-kwaliteit van leven vragen-
lijst) werd in beide groepen een verbetering over de tijd waargenomen, in 
de interventiegroep was deze verbetering veel groter (statistisch significant: 
p = 0,039). Dit was ook zo voor het onderdeel vitaliteit (p = 0,049). Verder 
werd in de interventiegroep ook een lager gebruik van pijnmedicatie (p = 
0,032) na één jaar in vergelijking met de controlegroep waargenomen (Jong 
e. a. 2016).

Uit bovenstaande studies blijkt een potentiële bijdrage van integrale ge-
neeskunde en integrative medicine aan de gezondheidszorg.

6. DE ROL VAN DE PATIËNT

De uitgangspunten van integrale geneeskunde en integrative medicine heb-
ben gevolgen voor zowel de rol van de arts en therapeut als die van de pati-
ent, maar ook voor de omgeving waarin het behandelproces plaatsvindt. De 
patiënt heeft een actieve rol in het voorkomen van ziekte en in de zorg voor 
welbevinden en het genezingsproces. De zieke wordt geacht zelf mee te den-
ken en wordt gestimuleerd om naar zijn eigen lichaam te luisteren. Zelfzorg 
is de basis van het voorkomen van ziekte. De behandeling is gericht op de 
begeleiding van de patiënt en het versterken van zijn vermogen regie over 
de eigen gezondheid te houden (door empowerment en zelfmanagement).

Een van de manieren om de patiënt te versterken is het beoefenen van 
compassie naar zichzelf. In integrale zorg is het begrip ‘compassie’ belang-
rijk, omdat compassie een voorwaarde is voor een goede therapeutische 
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relatie tussen arts en patiënt. Met ‘compassie’ wordt bedoeld: mededogen, 
medeleven, medegevoel en barmhartigheid. Zelfcompassie betekent dat je 
jezelf accepteert zoals je bent, met inbegrip van je gebreken (zie hoofdstuk 
11). Een andere manier om de patiënt te versterken zijn stresshanterings-
technieken.

Ondanks de duidelijke rol van vertrouwenspersoon en adviseur die de 
arts of de medisch specialist inneemt, hebben wij allen (idealiter) behoef-
te aan autonomie in de zorg voor onszelf. Wanneer de patiënt door toe-
nemende lichamelijke beperkingen afhankelijk wordt van anderen, hoeft 
hij autonomie niet per se op te geven. De hulpverlener inzake integrale of  
integratieve geneeskunde respecteert de autonomie van de patiënt. Het be-
vorderen van autonomie is daarbij meer dan alleen keuzehulp zijn. Ook 
de bejegening van de zorgvrager en de aanwezigheid van een zinvolle om-
geving waarin de zorgvrager zichzelf kan zijn, zijn belangrijke aspecten. 
Deze aspecten zijn terug te vinden in integrale geneeskunde en integrative 
medicine. In de integrale geneeskunde gaan ontwikkelen, helen en genezen 
dus hand in hand, waarbij patiënt en arts een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid dragen. 

De gezondheidszorg van de eenentwintigste eeuw zal integraal zijn. 
Betrouwbare reguliere geneeswijzen en betrouwbare alternatieve behan-
delwijzen zullen samen optrekken: ieder met deskundigheid op het eigen 
terrein, maar samen zorg dragen voor heel de mens. Ook het psychosociale 
en spirituele welzijn is belangrijk. Zaken als voeding, beweging, leefstijl, 
zelfzorg en meditatietechnieken zullen steeds meer bij de behandeling be-
trokken worden. Nu gebeurt dit nog mondjesmaat, maar de tekenen dat dit 
zal toenemen zijn onmiskenbaar.

INTEGRATIE
‘Silodenken’ is het verschijnsel dat mensen vooral bezig zijn met hun ‘eigen 
ding’, zodat ze hun eigen doelstellingen kunnen halen. Alternatieve hulp-
verleners bieden hulp die past bij hun geneeswijzen, en reguliere medische 
hulpverleners bieden hulp die past bij hún geneeswijzen. Deze beide bena-
deringen komen niet overeen. Patiënten die van beide vormen van genees-
kunde gebruikmaken, vallen soms tussen de wal en het schip. Mensen zijn 
niet gebaat bij hulp die in silo’s wordt aangeboden; ze willen een geïnte-
greerde benadering: het beste van zowel de conventionele als de comple-
mentaire geneeskunde.

Op verschillende plaatsen in de Nederlandse gezondheidszorg is een 
goede samenwerking gerealiseerd, zoals in gezondheidscentra waar een 
huisarts samenwerkt met een of meer complementair of alternatief werken-
de therapeuten. Als gevolg van verschillende maatschappelijke ontwikkelin-
gen denkt ook de Nederlandse overheid na over of en hoe complementaire 
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zorg en integrale geneeskunde ingevoerd zouden kunnen worden. Zo wordt 
gezondheid in de huisartsenpraktijk sowieso al meer integraal benaderd 
dan voorheen, neemt de vraag naar complementaire zorg toe en zijn er in 
binnen- en buitenland steeds meer initiatieven op het gebied van comple-
mentaire zorg.

BELANGRIJKE (WEB)ADRESSEN

Het Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine (nikim) 
stelt zich ten doel een gidsrol te vervullen voor kennis, netwerk en in-
spiratie voor iedereen die belangstelling heeft voor integrative medicine. 
www.nikim.nl

Een overzicht van centra integrative medicine in Nederland wordt gegeven 
op de website www.samenbeterworden-slz.nl/pagina/158

Initiatief in Nederland: het Artsencentrum Integrale Geneeskunde Am-
sterdam (aiga): Deurloostraat 129 hs, 1078 hx Amsterdam, tel. 020-
6798586, www.aigia.nl

Betrouwbare informatie in de Engelse taal is beschikbaar via de website van 
National Center for Complementary and Integrative Health, een Ame-
rikaans overheidsinstituut specifiek opgericht om mensen te informeren 
over complementaire en integrale zorg. www.nccih.nih.gov.com

Betrouwbare informatie over integrale geneeskunde, waaronder kruiden, is 
te vinden op de eveneens Amerikaanse website van het Memorial Sloan 
Kettering Cancer Centre. Dit centrum heeft een app voor consumenten 
ontwikkeld waarmee informatie over kruiden toegankelijk is geworden. 
www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine

Het Academic Consortium for Integrative Medicine & Health (het Consor-
tium) is een samenwerkingsverband van 57 academische ziekenhuizen 
met betrekking tot integrale zorg. www.imconsortium.org

Voor informatie over het Samueli Institute, de research database of de 
nieuwsbrieven van dit instituut: www.samueliinstitute.org

Het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg (ppcg) bundelt 
patiëntenorganisaties die affiniteit hebben met complementaire gezond-
heidszorg. Via www.ppcg.nl

Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis. www.centrumintegralepsychia-
trie.nl

Op toegankelijke wijze wordt (in het Engels) informatie over alternatie-
ve zorg bij kanker gegeven voor mensen die informatie zoeken over 
cam-behandelmogelijkheden bij kanker. www.cam-cancer.org

Meer informatie over complementaire zorg is te vinden op de website van 
de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland 
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(v&vn) via complementair.venvn.nl/Home/Wat-is-cz
avig, de Vereniging Artsen voor Integrale Geneeskunde is een vereniging 

voor (huis)artsen en specialisten die de integrale visie onderschrijven. 
Via www.avig.nl

Het Van Praag Instituut in Utrecht houdt zich bezig met integrative medi-
cine en complementaire zorg, in het bijzonder Therapeutic Touch en 
geleide visualisatie. Zie www.vanpraaginstituut.nl

Het kennisinstituut op het gebied van integrative medicine Louis Bolk Insti-
tuut. Via www.louisbolk.org

Het lectoraat Antroposofische Zorg van de Hogeschool Leiden voert (prak-
tijk)onderzoek naar integrative medicine uit. Via www.hsleiden.nl/an-
troposofische-gezondheidszorg
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HET ANCAR-CLASSIFICATIESYSTEEM VOOR  
CAM-METHODEN EN TECHNIEKEN

Het hieronder volgende classificatiesysteem voor complementair en al-
ternatief geneeskundige methoden en technieken (m&t) is ontworpen 

door C.W. Aakster, R. van Wijk en A.P. Noorden. Hun intentie was een 
algemeen indelingssysteem aan te kunnen bieden voor alle methoden en 
technieken op het gebied van de complementaire en alternatieve geneeswij-
zen. Deze classificatie zou het eenvoudiger moeten maken om methoden en 
technieken van elkaar te onderscheiden en in de juiste categorie te kunnen 
plaatsen. Dit zou vervolgens kunnen helpen om databestanden te screenen 
op relevante publicaties en om resultaten van het onderzoek bij specifieke 
methoden en technieken beter met elkaar te kunnen vergelijken. Een beper-
king is dat bij het opzetten van het ancar-systeem is uitgegaan van de circa 
800 methoden en technieken die Paul van Dijk noemt in de index van zijn 
boek Geneeswijzen in Nederland (2003).

De basis van de ordening is een twee-assig stelsel, waarbij enerzijds 
wordt onderscheiden naar (grotere gebieden van) culturele herkomst, en an-
derzijds naar therapeutische strategie. Een verdergaande algemene indeling 
was niet mogelijk, omdat de betreffende geneeswijzen daartoe onderling 
te veel verschillen. Deze verdergaande indeling is in het hieronder gepre-
senteerde overzicht alleen uitgewerkt voor de natuurgeneeskunde. In dit 
handboek zijn verder uitwerkingen te vinden voor bijvoorbeeld de manuele 
behandelwijzen, de complementaire psychotherapie, elektrische methoden 
en technieken en niet-westerse spirituele benaderingen. Een verdere uitwer-
king zal van internationale aard moeten zijn en lijkt als zodanig het beste 
onder te brengen bij de Wereldgezondheidsorganisatie.

BIJLAGE
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INDELING VOLGENS DE EERSTE AS, CULTURELE HOOFDGEBIEDEN

Oosterse geneeswijzen
A Ayurvedische geneeskunde 
B Chinese geneeskunde 
C Japanse geneeskunde
D Tibetaanse geneeskunde
E Overige oosterse geneeswijzen

Westerse geneeswijzen
F Antroposofische geneeskunde
G Complementaire psychotherapie
H Homeopathische geneeswijzen
J Manuele therapievormen
K Naturopathie
L Overige westerse geneeswijzen

Overige geneeswijzen
M Grieks-Arabische geneeskunde
N Traditionele geneeswijzen 
O Reguliere geneeskunde
P Overige van de overige geneeswijzen

INDELING VOLGENS DE TWEEDE AS, HOOFDSTRATEGIEËN

1  Relatie management
2  Gedrags- en omgevingsmodificatie
3  Mentale deconditionering
4  Prikkeltherapieën
5  Optimalisering van specifieke functies
6  Ondersteuning van de homeostase
7  Bio-elektromagnetische regulatie
8  Eradicatie

Voorbeelden van specifieke methoden/technieken zijn te vinden in het hier-
na volgende schematische overzicht van natuurgeneeskundige methoden en 
technieken. Sommige van de hier genoemde kan men ook aantreffen bij 
andere culturele hoofdgebieden van complementair/alternatief (en zelfs bij 
regulier) geneeskundige zorg.
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K - NATUROPATHIE 
 
 Geneeswijzen die uitgaan van (de) 
 natuurlijke principes, Europese traditie 
  
K1. RELATIEMANAGEMENT  
K1a Gespreksvoering informatie-overdracht, opbouw vertrouwen, steun, enz.
K1b Administratie-registratie adminstratieve intake, medisch dossiervorming, enz.
K1c Diagnostisch onderzoek anamnese, lichamelijk onderzoek, metingen, enz.
  

K2. GEDRAGS- EN OMGEVINGSMODIFICATIE  beïnvloeding gedrags- en algemene omgevingsfactoren 
K2a Passieve expositie aan omgevings-
 invloeden 
K2a1 Atmosferische omgeving    expositie aan klimaat, kosm.straling, atmosf.energie, enz. 
K2a2 Sociaal-maatschappelijke omgeving   verandering van gezin/relaties/werk/woonomgeving
 gezin/relatie, arbeidsomgeving, enz. 
K2a3 Spirituele omgeving in contact brengen met ‘t Hogere , voorouders/geesten
K2a4 Tuin/natuur tijd gaan doorbrengen of actief zijn in de tuin/natuur
K2b Algemene leefwijze-adviezen 
K2b1 Ademhaling en ontspanning   .  algemene adviezen inzake ademhaling
K2b2 Genotmiddelengebruik algemene adviezen inzake genotmiddelgebruik
K2b3 Houding en beweging  algemene adviezen inzake houding en beweging
K2b4 Kleding en schoeisel algemene adviezen inzake kleding en schoeisel
K2b5 Lichaamsverzorging  algemene adviezen inzake lichaamsverzorging
K2b6 Stressverwerking algemene adviezen inzake stressverwerking
K2b7 Voeding  algemene adviezen inzake voeding
K2b8 Overige adviezen  

  
K3. MENTALE DECONDITIONERING (MENTALE RECONDITIONERING)  
K3a Naturopathische psychotherapie ondersteuning en begeleiding door naturopaat
K3b Boetseertherapie  boetseren als middel tot bewustwording/vrije energiestr. 
K3c Creatieve therapieën  creatieve ther. ter bewustwording/vrijere energiestromen 
K3d Danstherapie  dansen als middel tot bewustwording/vrijere energiestr. 
K3e Expressietherapie  expressie ter bewustwording/vrijere energiestromen 
K3f Kunstzinnige therapie  bevordering bewustwording en vrijere energiestromen 
K3g Melotherapie behandel. met muziek: toonhoogte, -kleur, ritme, enz.
K3g Muziektherapie  behandel. met muziek: toonhoogte, -kleur, ritme, enz.
K3h Tekentherapie  tekenen/schilderen ter bewustwording/vrijere energiestr. 
K3h Schildertherapie  tekenen/schilderen ter bewustwording/vrijere energiestr. 
K3i Zang/zoemtherapie  dansen als middel tot bewustwording/vrijere energiestr. 
  
  
K4. PRIKKELTHERAPIEËN  
K4a Beïnvloeding luchtkwaliteit 
K4a1 Heteluchtbad  sprongsgew. oplopende temp. door hete lucht, +massage
K4a2 Inhalatie van stoom  bij aandoen. luchtwegen, soms met kruidtoevoegingen 
K4a3 Luchttherapie  exposit. aan (zuivere) buitenlucht: prikkeling zelfreiniging
K4a4 Negatieve ionen beïnvloeding verhouding negatieve-positieve ionen in lucht
K4a5 Radonbaden inhallatie gas met pijnstillend effect op zenuwstelsel
K4a6 Reuktherapie therap .gebruik van stoffen met specifieke geuren
K4a7 Sauna  expos. aan hete vochtige lucht afgewisseld met afkoeling 
K4a8 Smaaktherapie therap. gebruik van stoffen met specifieke smaak 
K4a9 Warmtebehandelingen lokale aanwending van warme lucht
K4b Toediening van lichtprikkels 
K4b10 Met gebruik van gehele lichtspectrum 
K4b11 Fototherapie heilzame werking van zonlicht of kunstmatig licht
K4b12 Heliotherapie  therapeutische inzet van zonlicht 
K4b11 Lichttherapie heilzame werking van zonlicht of kunstmatig licht
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K4b11 Lichtbad heilzame werking van zonlicht of kunstmatig licht
K4b12 Zontherapie therapeutische inzet van zonlicht
K4b20 Met geselecteerde spectra 
K4b21 Aura-soma kleurentherapie kleurkeuze van patiënt als basis voor behandeling 
K4b22 Fotochemische therapie therapie met infrarood en/of ultraviolet spectrum 
K4b23 Infrarode toepassingen   therapie met infrarood licht 
K4b24 Kleurentherapie aanwending van kleuren tbv therapeutisch effect
K4b25 Laser(straal )therapie  laserstraal ipv naalden op acupuncuurpunten 
K4b26 Ultravioletbestraling van Aslan onderdeel van Aslantherapie
K4b27 Ultraviolettherapie  therapie met ultraviolet licht
K4b27 UV-therapie therapie met ultraviolet licht
K4c Toediening van geluidprikkels 
K4c1 Geluidstherapie  gedoseerde toediening van geluiden/klanken 
K4c2 Holotropische therapie  speciale evocatieve muziek ter opheffing blokkades 
K4c3 Klanktherapie  gedoseerde toediening van klanken 
K4c4 Muziektherapie  therapie door het ondergaan van muziek 
K4c4 Melotherapie  therapie door het ondergaan van muziek 
K4c5 Ultrageluidstherapie  hoogfrequente geluidsgolven, bindweefsel, bbrs 
K4d Toediening van tactiele prikkels Met (lichte) druk
K4d1 Handreflexologie reflexzonebehandeling via projectievelden op hand 
K4d2 Lichaamsreflexologie  geheel van reflexzonebenaderingen (huid/voet/neus, enz.) 
K4d3 Reflexzonetherapie  behandeling aandoening via projectieveld op de huid 
K4d4 Segmenttherapie  (onderdeel van) neuraaltherapie, zie aldaar
K4d5 Triggerpointtherapie  pijnbestrijding in spieren via drukpunten 
K4d6 Voetreflexzonetherapie reflexzonebehandeling via projectievelden op voetzool 
K4d6 Voetzoolmassage  reflexzonebehandeling via projectievelden op voetzool 
K4e Met compres, omslag, pakking of 
 wikkel 
K4e1 Darmcompressen  op pijnlijke plek bij spasmen/kolieken/neuralgieën
K4e2 Fangopakkingen vulkanische modder tbv huid-detox. en stimul. circulatie
K4e3 Leemcompres  kompres met toevoeging van leem
K4e4 Moddercompressen  kompres met toevoeging van modder 
K4e5 Pakkingen  pakkingen tbv warmtehuishouding 
K4e2 Paraffinepakkingen  pakkingen tbv warmtehuishouding 
K4e2 Parapacktherapie  parafinepakking tbv warmtehuishouding 
K4e2 Parafangopakkingen vulkanische modder vermengd met thermaal water
K4e6 Theeomslag  omslag met thee ipv water op bepaald lichaamsdeel
K4e7 Warme compressen  kompres met toevoeging van warmte 
K4e8 Wikkels  droge pakkingen van borst, romp, kuiten, enz.
K4e9 Wrijfbehandeling lange krachtige wrijfbewegingen over nat afgedekte huid
K4e10 Zoutomslag  omslag op lichaamsdeel met toevoeging van (zee)zout 
K4f Beïnvloeding via waterige of modde-
 rige omgeving 
K4f10 Globale aanduidingen van behandeling 
 met water/modder 
K4f11 Hydro- en balneotherapie  water- en moddertherapie 
K4f12 Hydrotherapie  alle vormen van watertherapie 
K4f13 Kneipp-methode  combinatie water/voeding/beweging/kruidenbehandeling
K4f14 Kuuroorden/behandeling  behandeling in een kuuroord 
K4f15 Spa-therapie  SPA-model met water-,modder- en overige behandeling 
K4f12 Waterbehandeling  alle behandelvormen met behulp van water 
K4f20 Afwassingen, begietingen etc 
K4f21 Afwassingen  onafgebroken waterstraal als mantel over huidoppervlak 
K4f22 Arm/schouderbegietingen  natuurlijke waterstraal over schouder en armen 
K4f23 Begietingen onafgebroken waterstraal als mantel over huidoppervlak 
K4f24 Blitz-begieting  koude waterstraal zowel lokaal als algemeen 
K4f25 Gezichtsbegietingen  begietingen speciaal op gezicht gericht 
K4f26 Onderwatergymnastiek  ter vergemakkelijking van bewegingsoefeningen 
K4f27 Onderwaterstraalmassage kortdurende onderwatermassage van huid/spieren
K4f28 Oogbegietingen  rechts- en linksom draaiende begietingen rond ogen 

Geneeskunde in Nederland BW.indd   626 22-11-16   10:11



627

K4f30 Badtherapie (onderdompeling) 
 zonder nadere specificatie 
K4f31 Baden    badtherapie in algemene zin
K4f32 Natuurlijke baden  pure vorm van baden zonder enige toevoeging 
K4f33 Volbad  bad tot aan nek/schouders 
K4f40 Bad met beoogde inwendige werking 
K4f41 Darmbad  bad ter verwijdering van toxinen in de darm 
K4f41 Colonbaden  spoeling colon voor betere toxinenafvoer 
K4f41 Colonhydrotherapie  spoeling dikke darm/colon ter betere toxinenafvoer 
K4f42 Hoge darmbaden  spoeling van hoge dikke darm ter afvoer van toxinen 
K4f50 Bad met beoogde lokale werking 
K4f51 Deelbad  tot aan navel in tegenstelling tot volbad 
K4f52 Dennennaaldenbad  therapeutisch bad met dennennaalden: inwerking op huid 
K4f53 Koolzuur(gas)bad  in geisoleerde ruimte: bij diabetes en doorbloed.stoornis 
K4f54 Moutbad  bad met toevoeging mout bij jeukende aandoeningen 
K4f55 Voetbad  onderdompeling van alleen voeten in warm of koud water 
K4f60 Bad met toegevoegde kruiden/che-
 mische stoffen 
K4f61 Drijfbad  zoutrijk bad in volledige stilte en/of duisternis 
K4f61 Floating zie Drijfbad
K4f62 Kruidenbad  bad met kruiden/plantendelen: inwerking op de huid 
K4f63 Thalassotherapie  bad met zeewater, zeesedimenten,of algen, enz. 
K4f64 Zoutwaterbad  geconcentreerd zoutwaterbad ter versterking afweer 
K4f65 Zuurstofbad  kleine zuurstof/luchtbelletjes in water voor therap.effect 
K4f66 Zwavelbad  waterbad met toevoeging zwavel ter versterking afweer 
K4f70 Bad met temperatuurmanipulatie 
K4f71 Koortsbadtherapie  door bad opgewekte hogere lichaamstemperatuur 
K4f71 Oververwarmingsbad  expositie aan heet waterbad gedurende gedoseerde tijd 
K4f71 Schlenz-behandeling  door bad opgewekte hogere lichaamstemperatuur 
K4f72 Russisch bad  sprongsgewijs oplopende badtemperatuur, met massage 
K4f72 Turks bad  sprongsgewijs oplopende badtemperatuur, met massage 
K4f71 Überwärmungsbäder  door bad opgewekte hogere lichaamstemperatuur 
K4f73 Wisselbaden  afwisselend koud/warm bad 
K4f74 Zweetbad  in- en uitwendige warmekompressen en olie ter reiniging 
K4f75 Zweetkuur  zweten door inspanning, baden of wikkels ter ontslakking 
K4f80 Bad met toegevoegde elektrische 
 stroom 
K4f81 Hydro-elektrische baden  houten bad met elektroden(300-1200A) met kruiden (x 1/3)
K4f82 Stanger-bad  houten bad met elektroden(300-1200A) met kruiden (x1/3)
K4f90 Balneotherapie - alle therapeutische 
 toepassingen met modder/klei 
K4f91 Balneotherapie alle vormen van moddertherapie zonder specificatie
K4f92 Kleibad  bij doorbloed. stoornissen,huidaandoeningen,reiniging 
K4f92 Modderbad  bij doorbloed. stoornissen,huidaandoeningen,reiniging 
K4f93 Peloïden  bad of inpakking met door geolog .processen ontstane stof
  
  
K5. FUNCTIE-OPTIMALISATIE  
K5a Beïnvloeding ademhalingstechniek 
K5a1 Ademhalingsoefeningen  oefeningen ter verbetering van ademhaling 
K5a2 Ademhalingstechnieken  technieken voor een betere ademhaling 
K5a3 Ademsynchronisatie  therapeutisch gebruik van psycho-tactiel contact 
K5a4 Buikademhaling  buikuitzetting door samentrekking diafragma bij inspiratie 
K5a5 Buteykomethode  ademhalingsoef. tegengaan bovenmatige longventilatie 
K5a6 Holistische stemtherapie  boventonen zingen, bewustwording, opheffing blokkades 
K5a7 Kleurademen  kleurvisualisaties in combinatie met ademhaling 
K5b Modificatie van houding en/of 
 beweging 
K5b1 Bewegingstechnieken  technieken ter verbetering van bewegingsfunctie 
K5b2 Bewegingstherapie  oefeningen/technieken  voor beter bewegen

BIJLAGE
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K5b3 Houdingstherapie  oefeningen/technieken voor houdingscorrectie 
K5b4 Lichaamsgerichte oefeningen  algemene oefeningen ter ontspanning en ziekteherstel 
K5b5 Naturopathische massage lichte, ontspannende vorm van massage
K5b6 Relaxatie  oefeningen en technieken ter algehele ontspanning 
K5c Beïnvloeding voedselopname en 
 vertering 
K5c10 Algemene voedingssystemen 
K5c11 Bircher-Bennervoedingstherapie genezende werking van (zonne)energie rijke voeding
K5c12 Bloedgroepdieet  voedingsprogr. Incl. supplementen per bloedgroep 
K5c11 Kollathdieet wetenschap. fundering Bircher-Bennerdieet 
K5c13 Mayr-kuur  spijsverteringstherapie, kauwfunctie en verzadigingsreflex 
K5c14 Orthomoleculaire geneeskunde   voorziening lichaam met aanvullende essentiële stoffen 
K5c14 Orthomoleculaire voedingstherapie therapie met meganutriënten/vitaminen/mineralen 
K5c15 Meganutriëntentherapie  voedingstherapie met versterkte accenten 
K5c16 Megavitaminentherapie  therapie met megavitaminegift 
K5c10 Voedingstherapie  inzet van voedingssystemen als therapie (algemeen)
K5c20 Algemene diëten 
K5c21 Bergdieet  dieet tbv licht base-overschot 
K5c22 Budwigdieet  dieet rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren 
K5c23 Davisdieet  dieet op basis van volwaardig organisch voedsel 
K5c24 Dongdieet  dieet afgeleid van het Bircher-Bennerdieet 
K5c25 Eversdieet  voeding vrij van gedenatureerde middelen, tbv MS 
K5c26 Fermentatiedieet  voeding rijk aan enzymen: afbraak overdadig melkzuur 
K5c27 Gerson-Sauerbruchmethode dieet rijk aan vers fruit en rauw voedsel 
K5c28 Hauserdieet  biol. verbouwde voeding: tarwekiem/gistvlokken/melasse 
K5c29 Hindhededieet  matigheid: laag eiwit en vetten, geen genotmiddelen 
K5c30 Jarvisdieet  natuurl. voeding aangevuld met ciderazijn en honing 
K5c31 Lahmanndieet  zie Bircher-Benner, accent op totale leefwijze-omvorming 
K5c32 Levend-voedseltherapie  natuurl.voedingswijze, tarwegras ivm B17 en chlorofyl 
K5c33 Mackarness-behandeling dieet ter voorkoming van voedselallergieën 
K5c34 Nolfidieet optimale zuur-base verhouding in voeding + zonnebaden
K5c35 Passwaterdieet  vit C en selenium ter bestrijding van vrije radicalen 
K5c36 Reubendieet  rijk aan plantaardige vezels bij Ca en hartziekten 
K5c37 Schrothkuur  dieet met minimaal drinken en nachtel. omslagen 
K5c38 Spijsverteringstherapie  herstel natuurlijk evenwicht in spijsverteringssysteem 
K5c39 Tarwegrasdieet natuurl.voedingswijze, tarwegras ivm B17 en chlorofyl 
K5c40 Waerlanddieet  veget. dieet met granen en in schil gekookte aardappelen 
K5c50 Specifieke diëten bij kanker 
K5c51 Belldieet  vegetar .dieet, warm water en schildklierextracten bij Ca 
K5c52 Biologische tumortherapie  niet-toxische tumortherapie met voeding, ortho’s, enz. 
K5c53 Brandt-kuur  eliminatiekuur op basis van water/druiven bij Ca 
K5c54 Ermer-behandeling  specifiek anti-kankerdieet 
K5c55 Feredieet  vegetarische zout- en suikervrije voeding bij kanker 
K5c56 Gerson-therapie  dieet rijk aan vers fruit/rauw voedsel (migraine/tbc/Ca)
K5c57 Houtsmullerdieet anti-kankerdieet + mineralen, vitaminen, enz.
K5c58 Issels-therapie  combinatie van regul. en CAM-behandelvormen bij Ca 
K5c59 Kelly-behandeling  combin. voeding + ortho’s + klisma’s Bij Ca 
K5c60 Moermantherapie  voeding, vitaminen, mineralen bij Ca 
K5c61 Nieper-behandeling  dieet, bromeline, ororaten enz. bij Ca 
K5c62 Niet-toxische tumortherapie  combinatie van CAM-behandelvormen bij Ca 
K5c63 Olney-behandeling  dieet/spoorelem. bij Ca: herstel celademhaling zuurstof 
K5c64 Red-uw-Ieven-dieet  dieet rijk aan plantaardige vezels bij Ca en hartziekten 
K5c65 Schmidt/Ferenczi-therapie  gifstofafvoer/betere celademhaling door r.bietensap Ca  
K5c66 Servan-Schreiber-methode anti-kankerdieet + mineralen, vitaminen, enz. 
K5c67 Substitutietherapie  therapie voor cellulaire fase, irreversibele celbeschadig. 
K5c68 Sympathicustherapie  alkaliserend dieet bij sympathicus-overheersing Ca-pat. 
K5c80 Specifieke diëten bij overige aandoe-
 ningen/functies 
K5c81 Gonzalesdieet  dieet op basis van sympath. of para-symp.overheersing 
K5c82 Groentesappen  melkzure groentesappen voor betere darmflora/spijsvert.
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K5c83 Tomatensapkuur specifieke voedingskuur
K5c84 Haydieet  voedingsadv. op basis van zuur of basisch verter.milieu 
K5c85 Kuhndieet  fermentatiedieet 
K5c86 Rinsedieet lecithinerijk dieet bij atherosclerose 
  
  
K6. ONDERSTEUNING HOMEOSTASE  
K6a Reinigende maatregelen 
K6a1 Afleidende therapie therapieën met specifiek reinigend oogmerk
K6a2 Aqua-tilistherapie wegvangen van vrije radicalen 
K6a3 Braakkuur  schoonmaken maag: betere resorptie afvalstoffen in darm 
K6a4 Bronwaterkuur  kuur met zuiver bronwater 
K6a5 Detoxificatie  van vergiften ontdoen, voorafgaand aan behandeling 
K6a4 Drinkkuur  afvoer slakken door niet-koolzuurh. water of kruidenthee 
K6a2 Essaidie-methode wegvangen vrije radicalen
K6a6 Klysma darmbad ter verwijdering afvalstoffen 
K6a6 Koffieklysma  prikkel tot ontlediging van de darm 
K6a5 Ontgifting  van rest- en afvalproducten ontdoen 
K6a5 Reinigingstherapie  van rest- en afvalproducten ontdoen
K6a7 Roederen  afzuiging van gifstoffen uit amandelen 
K6a7 Roeder-behandeling  afzuiging van gifstoffen uit amandelen 
K6a8 Vastenkuur  afzien van vast en vloeibaar voedsel, alleen water/sappen 
K6b Vacuümtrekkende behandelvormen 
K6b1 Baunscheidt-methode  huidafleid.ther. dmv procaïne-injectie via ‘Headse zones’ 
K6b2 Cupping  vacuümtrekken onder koppen: reiniging circulatie 
K6b3 Koppenzetten  vacuümtrekken onder koppen: reiniging circulatie 
K6b4 Schröpfen  vacuümtrekken onder koppen: reiniging circulatie 
K6b5 Vacuümtherapie  vacuumtrekken onder koppen: reiniging circulatie 
K6c Neuraaltherapeutische interventies 
K6c1 Aslantherapie  verjongingskuur met procaïne (vit. H3) 
K6c2 Grondregulatie prikkeling tot zelfregulatie en evenwichtsherstel
K6c3 Neuraaltherapie  injecteren van procaïne op bepaalde Iich.plaatsen
K6c3 Neurotopische therapie  neuraaltherapie volgens Huneke 
K6c4 Neurovegetatieve regelsystematiek   injectering van impletol tbv herstel neuroveg.regulatie 
K6c3 Procaïnetherapie  injecteren van procaïne op bepaalde Iich.plaatsen
K6c3 Regionale punttherapie  zie neuraaltherapie
K6d Cel/regeneratietherapie 
K6d1 Cytoplasmatherapie  injectie protoplasma van bepaalde groepen cellen 
K6d2 Celtherapie  geïnjecteerde implantatie van (bijv.) feutale cellen 
K6d3 Frischzell-methode  celtherapie met foetale cellen 
K6d4 Immuno-augmentieve therapie tumor-antilichamen uit gezonde donoren (orthomol.) Ca 
K6d5 Regeneratiebehandeling  vernieuwing en herstel van cellen en weefsels 
K6d6 Revitalisering  toediening celsuspensies uit placenta,hypothalamus, enz. 
K6d7 Serocytotherapie  injecties feutale cellen tbv regeneratie van orgaan/weefsel 
K6d7 Weefselcytotherapie  injecties feutale cellen tbv regeneratie van orgaan/weefsel 
K6e Overige bio/chemisch/fysische 
 beïnvloedingen 
K6e1 Aderlaten  ontlastende therapie via bloed afnemen 
K6e2 Aqua-tilistherapie  wegvangen van vrije radicalen 
K6e3 Bioritmiek  afstemming op lichaams/gevoels/intelligentieritmen
K6e4 Bloedzuigerbehandeling  bloedafzuig.en afscheid. hirudine bij trombose/varicose 
K6e5 Chelatietherapie  EDTH per infuus bij arteriosclerose 
K6e3 Chronobiologie  afstemming op lichaams/gevoels/intelligentieritmen
K6e6 Constitutietherapie  complex van behandelvormen: algeheel harmonieherstel 
K6e7 Endocriene-klieroefeningen  optimaliseren v/h gebruik eigen hormonen bij ziekte 
K6e7 Endogene endocrinotherapie  optimaliseren v/h gebruik eigen hormonen bij ziekte 
K6e2 Essaidi-methode  wegvangen van vrije radicalen 
K6e8 Hematogene oxidatietherapie omzetting zuurstof in bloed in ozon door ultraviol.licht 
K6e9 Immuuntherapie passieve versterking immuunsysteem
K6e10 Livingstone-behandeling BCG-vaccin en pancreatine + specifiek dieet bij Ca
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K6e11 Prikkeltherapie stimulerende therapie tbv organen/functies
K6e7 Samuels-therapie  optimaliseren v/h gebruik eigen hormonen bij ziekte 
  
  
K7. ELEKTRISCHE SIGNAALOVERDRACHT (BIO-ELEKTROMAGNETISCHE REGELSYSTEMEN) 
k7a Elektrische zwakstroom 
K7a1 Actie Potentiaal Stimulatie  Actie Potentiaal Stimulatie tbv wond/weefselherstel
K7a1 APS-therapie  Actie Potentiaal Stimulatie tbv wond/weefselherstel
K7a2 Bio-elektrische therapie  beïnvloeding biologische activiteit door elektriciteit 
K7a3 Continue galvanisatie  therapie met 2 plaatelektroden, pijnstilling/prikkeling
K7a4 Diadynamische stroom  continu of pulserend, dieptewerking bevordert circulatie
K7a4 Diathermie  continu of pulserend, dieptewerking bevordert circulatie 
K7a5 Elektro-slaaptherapie  zwakstroomapparaat: doezelig/ontspanningslaap 
K7a5 Elektrostimulatie  therapie met variërende prikkelsterkte bij spierzwakte 
K7a5 Elektrotherapie  therapie met variërende prikkelsterkte bij spierzwakte 
K7a6 Galvanotherapie  beïnvloeding elektrische processen door zwakstroom 
K7a7 Ionisatietherapie  bevordert gunstige verhouding posit.-negat, ionen 
K7a8 Kortegolftherapie  via zwakstroom versterking hormonaal evenwicht hypoph.
K7a9 Magnetische golftherapie  therapievormen met zwakke elektrische impulsen 
K7a10 Microgolfapparaten  ultrakortegolftherapie tbv circulatie 
K7a11 Microstroom Elektrische Ther.  versterking elektr. processen via zwakstroomimpulsen 
K7a12 Moser-apparaat  beïnvloeding elektrische processen door zwakstroom 
K7a12 Moseren  beïnvloeding elektrische processen door zwakstroom 
K7a13 TENS  elektrische impulsen op zenuwstreng bij pijnstilling 
K7a14 Transcutane zenuwstimulatie  elektrische impulsen op zenuwstreng bij pijnstilling 
K7a15 UItrakortegolftherapie  continu of pulserend, dieptewerking bevordert circulatie 
K7b Magneettherapie 
K7b1 Magneetpleisters  pleisters met kleine magneetjes op acupunctuurpunten 
K7b2 Magneetveldtherapie  plaatsing patiënt in specifiek magneetveld 
K7b2 Magnetotherapie  2 magneten tbv remming bacter.en pijn/zwellingbestrijd.
K7c Bioresonantie en bbrs 
K7c1 Basisbioregulatiesysteem  beïnvloeding van basale regulatieprocessen 
K7c2 BICOM  apparaat: gebruik van laag bio-informatie van de patiënt 
K7c2 Bioresonantietherapie  apparaat: gebruik van laag bio-informatie van de patiënt 
K7c1 Biofotonen  beinvloed. ultrazwakke celstraling tbv regulatieprocessen 
K7c3 Bio-oscillatietherapie  apparaat ter beïnvloeding cellulaire oscillatie 
K7c5 Celstraling    Beïnvloedt ultrazwakke celstraling tbv regulatieprocessen
K7c6 Lakovsky-therapie therapie ter beïnvloeding cellulaire oscillatie/bbrs

K7c7 Meridiaantherapie  meridiaanactivatie tbv herstel energiestromen 
K7c8 Mora-therapie  harmonisering eigen trillingsfrequenties via apparaat 
K7c9 Multiwave oscillator  apparaat ter beïnvloeding cellulaire oscillatie/bbrs

K7c10 Rathera-behandeling  harmonisering eigen trillingsfrequenties via apparaat 
  
  
K8. AANWENDING PREPARATEN  
  
  
K9. ERADICATIE  
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allostase 62-63, 130
alternatieve 
– geneeswijze 31, 33, 34, 36, 39-41, 43, 44, 49, 49, 

94, 153, 192, 200, 244, 311, 322, 342, 379, 424, 
515, 537, 585-586, 589, 591, 593, 606, 623

– psychotherapie 152, 154, 156, 268, 298, 366, 
373-377, 378, 379, 380, 381-382, 383, 392, 394, 
429, 590, 601, 604, 623, 624, 625

– voedingstherapie 142, 148, 150, 157-158, 263, 
264, 265, 298, 309, 460, 461, 471, 522-543-580, 
601, 611, 628

ama 255, 259
amandelolie 186, 202, 204
aminozuren 60, 191, 520, 554, 558, 565, 567-568
analgetica 305
anamnese 132, 136, 137, 139, 143, 221, 222, 261, 

295, 331, 335, 516, 522, 525, 529, 552, 553, 564, 
599, 602, 625

ancar-classificatiesysteem 95, 601, 626-630
Andrographis paniculata 199
angst 92, 154-155, 160, 177, 178, 179, 186, 187, 189, 

190, 192, 197, 203, 217, 220, 240, 241, 267, 268, 
269, 278, 293, 334, 338, 363, 369, 371, 373, 374, 
375, 378, 381, 382, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 
392, 428, 440, 441, 508, 513, 518, 534, 605, 608, 
610, 611

Ankh-behandelingen 460
Anthroposofic Medicine Outcome Study 309
antibiotica 110, 198, 235, 305, 306, 307, 309, 347, 

546, 567
– resistentie 42, 198, 309
antioxidanten 67, 269, 546, 560, 565-566, 568, 569 
anti-tumortherapieën 555-560
anti-veroudering 159, 554
Antroposana 314
antroposofie 283, 284-286, 289, 290, 293, 298, 299, 

300, 301, 304, 305, 314, 544, 557, 598
– fysiotherapie 402, 403, 411, 428
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– geneeskunde 33, 42, 96, 103, 112, 129, 131, 144, 
283-316, 341, 521, 589, 590, 606, 624

– gezondheidszorg 301-302, 304, 314, 617
– hydrotherapie 297
– kliniek 312
– psychotherapie 373
apparaat voor Meridiaan Identificatie 456, 484
aroma 184, 610
aromatherapie 184-185, 202, 203, 263-264, 611
aromatische koolwaterstofverbindingen 181, 228
Artemisia vulgaris 230
Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde 

162
Artsen voor Biofysische geneeskunde en Bio-in-

formatietherapie 469, 489, 578
asana 276, 385
ashwagandha 154, 176, 183, 267-268
Asseldonk, Tedje van 601
Assurbanipal 171
astma 138, 150, 156, 160, 176, 178, 179, 186, 187, 

225, 265, 266, 306, 336, 338, 344, 368, 383, 429, 
432, 435, 440, 462, 474, 477, 519, 525, 530, 545, 
550

Aston-patterning, zie Rolfing
astraallichaam 96, 287, 289, 300, 525
astrologie 170, 464, 495, 497, 499-500, 521
atma 255
atopie 306
attractoren 64
aura-soma 495, 497, 626
auriculotherapie 226, 237
autisme 335, 338, 362, 432, 535
auto-intoxicatie 132, 134
auxine 191, 201
Avicenna 128
avocado-olie 186
ayurveda 102, 128, 170, 194, 251-279
Ayurvedic Trust, The 266
ayurvedische geneeskunde 170, 251-279
ayush 268-269, 278, 342, 354, 356, 388
azuleen 185

B
Baars, Erik 111, 118, 301, 304, 309, 311, 592, 613
bachbloesemremedie 184, 187-190, 201-202
baguanfa 227
ballaststoffen 174
balneotherapie 142, 148-149, 160, 626, 627
balsem 185, 189
basisbioregulatiesyteem 49-76, 130, 133, 142, 362, 

425, 466, 467, 468, 472-473, 475, 476, 477, 498, 
592, 594, 630

Bastyr school voor natuurgeneeskunde 153
Baunscheidt-methode 144, 148, 629
bedevaarten 496, 512
beginverergering 145, 240, 325-326, 332, 353
behandelstrategie 142-145, 232
behavioral synchronicity 365
behaviorisme 284-285, 374
bekkenpijn 235

bekkenscheefstand 405
Bell’s parese 240
Bellavite 350
Benchmarks for Training in Ayurveda 272
bereidingsmethode 179-180
Berg, Ragnar 130
Bernard Lievegoed Kliniek 314
beroepsvereniging 32, 34, 35
bevestigingsbias 343
bewegingsapparaat 36, 322, 391, 401, 404, 406, 

407, 409, 421, 427, 432, 479, 486, 487, 528, 537
bewegingsarmoede 291
bewegingsexpressietherapie 428
bewustwording 32, 39, 99, 262, 275, 276, 291, 361, 

369, 377, 378, 383, 384, 385, 411, 412, 427, 429, 
466, 498, 501, 517, 551, 586, 593, 625, 627

Bicom-apparaat 469
bifidobacterie 151
bijengif 146, 148
bijvoet 230
bijwerking 39, 108, 109, 110, 112, 155, 161, 174, 

182, 183, 195, 196, 200, 203, 235, 239, 240, 266, 
301, 305, 306, 308, 309, 326, 345, 420, 436, 437, 
442, 443, 461, 536, 568, 588, 594, 606, 608, 609 

bilobalide 174
bindweefsel 50, 51, 53-58, 70, 137, 191, 233, 409, 

412, 415, 417, 425, 468, 626
– massage 403, 423-424, 439-440, 447
Bingen, Hildegard von 128, 129, 171
Biodanza 366, 379-380
biodynamische 
– landbouw, zie: biologisch-dynamische land-

bouw
– psychologie 366, 380
– therapie 366, 380
bio-elektrische behandelwijzen
– bio-elektromagnetisch 98, 145, 624, 630
– bio-elektronica volgens Vincent 455, 468
– functiediagnostiek 455, 467-468
bio-energetica
– bio-energetische geneeswijzen 392
biofeedback 377-378, 387
– training 378
biofield medicine 480
bioflavonoïd 269, 568
biofotonen 67-70, 74, 75, 287, 292-293, 480, 630
– onderzoek 94, 133-134, 468, 592
– therapie 455, 468
– veld 287
– technologie 66-68
biofysische 
– apparaten 481
– geneeskunde 455, 4668-469, 480, 486-487, 488
bio-informatietherapie 469, 487, 489, 578
bio-kristallisatiemethode 348
biologisch-dynamische landbouw 298
biologische 
– beschikbaarheid 182, 183
bio-oscillatietherapie 456, 474-475, 630
bioresonantie 32, 70, 137, 485-488
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– therapie 104, 455, 469, 630
bioritme 216
bioritmiek 56, 496, 517-518, 629
Bircher-Benner
– Maximilian 130, 157, 561
– voedingstherapie 544, 555, 561, 628
blauwe bosbes 176
blessure 226, 227, 417, 530
bloed
– druk 62, 63, 109, 178, 179, 181, 185, 186, 187, 203, 

215, 236, 241, 265, 275, 278, 327, 330, 333, 364, 
385, 389, 435, 470, 474, 519, 520, 526, 548, 569, 
572

– glucosewaarden 88, 155, 545, 548
– somloop 129, 177, 178, 187, 191, 192, 215, 221, 

231, 254, 413, 414, 417, 479, 525, 530
– suiker 171, 177, 241, 309, 387, 548
– test 138-139
boeddhisme 252, 368, 369, 370, 384, 516, 524
bolometer 473
bolpapaver 176
bone setting 224, 229
Bonghan-buizen 233
bonuman 508, 509
Borage officinalis 170
borstelbaden 298
borstkanker 109, 118, 156, 183, 308, 390, 481-482, 

611
borstthermografie 473, 481
bottenkraken 405
bovenpool 290, 291, 293, 294
boventoonzang 526
Bowenbehandeling 402, 416-417
Boyesen, Gerda 380, 382
braakkuur 144, 629
bronchiën 185
bronchitis 151, 179, 186, 192, 241, 336, 429, 440, 

474, 498
bsm-De Jong-therapie 455, 457-458
Budwig, Johanna 157, 558
Budwigdieet 544, 558, 628
Bugi 527
buikdiagnostiek volgens Mayr 137
burn-out 383, 388, 422, 458
Busch, Martine 592, 599, 610, 612
Buteykomethode 428-429, 627

C
c.e.i.a. 456, 475
calorische restrictie 158, 554
cam
– Cancer 609
– Quest 93-94, 103, 120, 592
– zorg 34-36, 41, 43, 606
– zorgverbruik 43
Camelia sinensis 183
candida 139
cannabidiol 175
Cannabis sativa 174

Capsella 176
cardiospermum 201
cardiovasculair 97, 154, 155, 161, 233, 572
Carduus marianus 199
carpaletunnelsyndroom 410, 432
Carstens Stichting 161
Cartwright, Stephen 348
case-study 87, 89, 303
case-taking 330, 331
cat’s claw 177, 183
cauterisatie 146
cease-therapie 335, 336
cellulaire fase 71, 132, 628
celtherapie 146-147, 337, 629
celtranscriptiefactor 158
celzouten 566
Centaurium spp 176
Centre Européen d’Informatique et d’Automation 

456, 475
Centrum Integrale Psychiatrie 607, 616
Cesar-Pilatesmethode 403, 429
chakra 255, 275, 278, 384, 519, 520
– therapie 457, 460, 495, 497-498, 521, 601
chaostheorie 350
chelatietherapie 147, 160-161, 629
chemotherapie 202, 203, 235, 307, 308, 390, 441, 

484, 536, 569, 599
Chinese 
– Cochrane Centre 242
– geneeskruiden 227-229
– kruiden 224, 227-229
– voedingsleer 229-230
chiropraxie 111, 131, 152, 229, 401, 402, 404-405, 

431-436
chlorofyl 175, 628
cholericus 170
cholesterol 110, 158, 192, 241, 545, 572
choreografie 231
Christian Science 496, 512-513, 534
chromatografie 180
chromochemie 348-349
chronische aandoening
– gastritis 234
– obstipatie 132, 147, 178, 265, 266, 438, 474
– pijn 37, 159-160, 236, 237, 374, 376, 389, 390-391, 

433, 442, 604-605, 610
– prostatitis 235
– rugklachten 159
– sinusitis 266
– veneuze insufficiëntie 199
– vermoeidheidssyndroom 344
citroenmelisse 177, 200
claudicatio intermittens 172
clostridia 151
Cochrane Centre 200, 242
co-counseling 366, 374
cognitieve functie 242, 285
cognitieve gedragstherapie 143, 393, 605
coherentiegevoel 62
cohortstudie 101, 104
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collageen 54, 56, 57, 72
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

172, 341, 342
colonhydrotherapie 147, 627
Commissie Muntendam 33
comparative effectiveness research 242
compassie 371, 372, 391, 532, 587, 597, 607, 614, 

615
compassionate touch 496, 518, 532
complementaire 
– geneeskunde 95, 110, 158, 552, 612, 613, 615
– geneeswijzen 31, 81-122, 145, 243, 343, 456, 460, 

463, 473, 586, 587, 589, 592, 593, 606, 610
– psychotherapie 156, 366, 590, 623, 624
– zorg 43, 91, 92, 93, 118, 156, 162, 343, 347, 394, 

587, 588, 599, 601, 603, 606, 607, 608, 610-612, 
616

Complementary and Alternative Medicine 617, 
618

complexhomeopathie 328, 333
complicatie 239, 301, 425, 436, 442
concentratie 60, 155, 186, 230, 277, 309, 370, 411, 

412, 429, 457, 470, 517, 519, 528, 535
concentratieverlies 60, 172, 177, 178, 186, 378, 

458
consort Group 242
constitutie 128, 135, 136, 139, 256, 257, 261, 267, 

460, 549, 602
– middel 334, 335
– type 170, 232, 267, 333-335, 499
consultatiebureau 301, 314
contaminanten 228, 546-547
continue galvanisatie 456, 630
copd 225, 241
coping-mechanisme 391
correlatieve logica 214
corrigens 179
cortisol 275, 533
counselen 313
– counseling 143, 154, 298366, 374, 381, 390, 471
Craig, Gary 380
cranberry 183, 198
craniosacraal
– ritme 417
– systeem 417
– therapie 402, 417
Crataegus 178, 200
creatieve therapie 390, 496, 519, 520, 521, 534, 

601, 612, 625
Culpepper, Nicholas 172
cupping 224, 227, 232, 240, 629
Curcuma longa 177, 183
cuti-vaccin 146
cva 436
C-verdunning 327
Cyriax 405, 409
cytochroom P450 enzymsysteem 182

D
dancetherapie 429

Danshen 183
darm
– baden 146, 147, 627
– conditie 140, 551, 552
– kanker 202, 203, 232, 308
– microbioom 140, 151, 307, 362, 545, 551, 554
– slijmvlies 362, 549, 551-552
– spoelingen 149
decoderdermografie 456, 475
degeneratief proces 71
degeneratiefase 133
depositie 71, 559
– fase 71, 132
– proces 71
depressie 131, 160, 178, 184, 187, 190, 235, 332, 

338, 344, 376, 377, 383, 385, 386, 388, 389, 390, 
440, 458, 534, 535, 550, 605, 607, 608

Descartes 367
destillatie 185, 227
detoxificatie 159, 191, 573, 629
dhara 268, 269, 278
dharana 277
dhatu 255, 261, 262
dhatu agni 271
dhyana 277
diabetes 87, 131, 138, 155, 176, 177, 178, 179, 232, 

241, 266, 330, 392, 483, 485, 548, 554, 627
diadynamische stroom 456, 475, 630
diarree 104, 133, 187, 230, 263, 346, 352, 550, 552, 

563, 567
diathermie 456, 476, 630
dieet
– advies 269, 313
– van David Servan-Schreiber 544, 556-557, 609, 

628
differentiaaldiagnose 330, 331
digitalis 173
digoxine 173, 182
Dijk, Paul van 25, 265, 592, 623
Dioskorides 171
disharmonisch patroon 211
dispokinesiotherapie 429
Distant Healing Intention 391, 532
djinns 514
dopamine 238
Dorntherapie 402, 405
dosha 253, 254, 255, 256, 257, 261, 262, 263, 266, 

267, 271
drainage 143, 520
draineren 191
driegeleding 290-292, 300
drinkkuren 149
dry needling 220, 226, 403
dubbele balans 130, 141, 586, 594, 599
duivelsklauw 177, 200
duizendguldenkruid 176, 189
dynamis 321, 331
dysbiose 140, 151
dyscrasie 158, 159
dysmenorroe 203, 235, 536
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Echinacea purpurea 180, 183
echinasin 149
eclecticisme 456
eclectische 455-466
ectoderm 54, 55, 291
eczeem 145, 150, 176, 177, 179, 187, 192, 265, 266, 

306, 332, 344, 368, 471
edelstenen 464, 497, 500, 501
edta 147
edukinesiologie 471, 472, 496, 519
eeg 275, 349, 378
eetlust 118, 144, 146, 176, 177, 178, 186, 222, 269, 

308, 564
eetstoornis 362
Effectiveness Guidance Documents 242
eggshell-methode 406
e-health 41, 43, 393
Ehrenfriedmethode 402, 417
eiwitpreparaat 565, 567-568
elektroacupunctuur 212, 225-226, 237, 238, 335, 

336, 469, 472
– diagnostiek 335
– volgens Voll 223-224, 455, 460, 467, 469-470
elektro-encefalografie 275, 349, 378
elektrofysiologische 
– diagnostiek 137, 138, 333, 335, 488
– metingen 137
elektro-huidtest 456, 476
elektromagnetisch
– elektromagnetisme 95, 469, 481, 488
– proces 94, 134
– velden 98, 107, 482-483
elektro-slaaptherapie 456, 476, 630
elektrostimulatie 456, 476, 630
Eleutherococcus senticosus 199
eliminatiedieet 157, 553
Ellé Fostermethode 402, 417-418
embryologie 54-55, 260
emdr 366, 374, 395
emfyseem 241, 336, 440
emg 378
Emotional Freedom Techniques 366, 380-381
emotioneel lichaamswerk 366, 379, 381
emotionele regulatie 371
emulgator 545
encounter 366, 375, 381
endobionten 146
endoderm 54, 55
endogene endocrinotherapie 456, 476-477, 629
endorfinen 226, 391
energetische geneeswijzen 32, 485
energie
– metabolisme 64, 65
– niveau 222, 324, 330, 485
enfleurage 185
entoderm 291
E-nummer 545
enzymen 68, 191, 478, 520, 549, 559, 560, 566, 628
EPI3 cohort 345

eradicatie 145, 624
ervaringsgeneeskunde 131
Esalenmassage 402, 411
escop 172, 184, 194, 196, 197, 201
essence 184
essentiële vetzuur 565, 567
etherische olie 109, 115, 175, 184-187, 195, 197, 

200, 202-204, 497, 610, 612 
etherkracht 299, 341
etherlichaam 287, 297, 300
ethyleendiaminetetra-acetaat 147
EU-kruidenregelgeving 197
euritmie 296, 297, 308-309
euritmie-oefeningen 297, 309
eurocam 37
European Food Safety Authority 545
Europese Registratie Autoriteit 196
Europese voedsel- en warenautoriteit 181
eutonie 403, 429
Eversdieet 544, 561, 628
evidence based 43, 82, 85, 121, 243, 342, 598
exanthematische geneesmethode 148
excretiefase 132
excretieprocessen 71
extracellulaire 
– matrix 56, 97
– ruimte 471
Eye Movement Desensitization and Reproces-

sing 374

F
farmacodynamisch 182, 183, 569
farmacognosie 173, 175
farmacokinetisch 182, 569
farmacopee 171, 180, 181, 191, 196, 197, 264, 

339, 342
Farmacotherapeutisch Kompas 184
farmacovigilantiesysteem 306
fasciae 423
fasciatechniek 423
fase 1- en fase 2-enzym 159
Feldenkreismethode 418
fenegriek 171, 177
Feng Shui 527
fenomenologie 284
fibromyalgia 36, 241, 346, 432, 435, 483
Fiche Reticulo-Endotheliale Differentielle 456, 

477
filterampul 473-474
Fischer ikom onderzoeksgroep 442
flavanolglycoside 174
flavonol 545
flegmaticus 170
flegmatisch 170
focusing 366, 381
focussen 90, 379, 381
fontanel 146
fotonen 68, 69, 480
Foudraine, Jan 184
Fredrickson, Barbara 364-365
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Freud 367, 374
frictioneren 413
frozen shoulder 235, 433, 458, 530
functieoptimalisatie 143-144
functionele geneeskunde 560
fundamenteel onderzoek 94-95, 231, 307-308, 392, 

441, 444
fyto
– therapeut 193, 195
– therapeutica 196, 199, 200
– therapie 42, 142, 146, 152, 156, 171-175, 191, 

194, 204, 297, 500, 565, 602, 613

G
galvanische huidreactie 484
galvanotherapie 456, 477, 630
gandharva-veda 265
gaschromatografie 180
Gaymans, Roel 403, 420
gebedsgenezing 496, 513, 531, 532, 601
geboortehoroscoop 499
gedrags
– modificatie 143, 624, 625
– stoornis 362, 457
– therapie 89, 373, 374, 393, 605
geelwortel 159, 177, 183, 193
geestelijke gezondheidszorg
geheugen 109, 185, 187, 242, 367, 371, 457, 535
gele gal 128, 170, 463
geleide fantasie 376
gelijksoortigheid 322-323, 324-325, 328, 341, 566
gember 175, 177, 194, 200
gemmopreparaat 198
gemmotherapie 184, 190-192, 201
gen 65, 238, 267, 350, 549, 560
geneeskrachtige plant 175, 194, 498, 525, 526
geneesmiddel 182, 264, 299-301, 339-341
geneesmiddelbeeld 323, 328, 330
Geneesmiddelenwet 172, 180, 181
genetische dispositie 232
genetische variatie 232, 559
genexpressie 348, 560
genezingscrisis 332, 353
genomics 63
gepotentieerde verdunningen 324, 326-327
gerandomiseerde klinische studie 153, 159, 345, 

575
Gersontherapie 544, 549, 557-558
Gestalttherapie 366, 373, 375, 381
gestandaardiseerd 181, 228
geuren 184, 185-187, 302, 312, 341, 625
gevegetabiliseerde metalen 299-300, 341
gewrichtspijn 160, 177, 187, 231
gezondheidsbevordering 26, 42, 44, 127, 311, 551, 

594, 597
gezondheidsclaim 568-569
Gezondheidsraad 161, 482, 543, 544, 565, 574
Ginkgo biloba 172, 174, 177, 183, 566
ginkgolide 174
ginseng 177, 183, 194, 199

– Amerikaanse 176, 183
glaucoom 385
glucokinine 175
glucosamine 567, 568
glycemische
– index 548
– lading 548
glycerinemaceraten 191
glycosaminoglycaan 56
glycoside 175, 176
glycyrrhizinezuur 174
Glycyrrhiza glabra 170, 174, 179, 199
Golden Triangle Initiative 270
Good Practice in Traditional Chinese Medicine 

research association 243
griep 176, 338, 559
groene thee 183, 573
gronden 533
Grundsystem 49, 56, 72

H
H. pylori 199
haaranalyse 137-138
haarddiagnostiek 138
Hahnemann, Samuel 129, 321, 322, 323, 325, 332, 

334, 339, 340
hallux limitus 434
handreflexologie 403, 424, 426, 626
hao-tjen-naald 225
haptonomie 366, 379, 381, 403, 416, 418-419
haptonomische zwangerschapsbegeleiding 419
haptotherapie 381, 418-419
hara-diagnose 529
Harpagophytum procumbens 200
hart- 
– aanval 241
– coherentiemeting 378, 387, 393
– en vaatziekte 110, 153-154, 275, 309, 387, 389, 

481, 548, 550, 554, 558, 559, 562, 567, 574
– falen 173, 178, 200
– ritme 161, 178, 185, 187, 309, 364
– ritmevariabiliteit 309, 378, 387-388, 572
hatha-yoga 384, 385
healing 143, 391, 495, 498-499, 532, 606
Healing Touch 533, 611
Health Technology Assessment Report 304
Heartmath 378
Hedera helix 176, 178
heilpedagogiek 283
Heitan, Henri 138
Helen Dowling Instituut 441
helen op afstand 391, 500, 515, 527, 532
helend tekenen 496, 519, 520
Helfgott onderzoeksinstituut 485
Heller-work 402, 411
hematogene oxidatietherapie 146, 629
herboristen 169
herderstasje 176
hernia 200, 240, 385, 407, 408, 436, 593
herpes zoster 240
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high-performance liquid chromatography 180
hindoeïsme 260, 368, 384, 516
Hippocrates 32, 128, 129, 149, 323, 401, 499, 543, 

553
histamine 151, 412, 552
hlb-bloedtest 138-139
holisme 290, 606
holistic pulsing 403
holistisch(e) 74, 130, 194, 256, 272, 321, 471, 502, 

510, 515, 529, 593, 598, 611
– gezondheidstherapie 496, 520
– massage 402, 411-412, 447
homeopathie
– Homeopaten zonder Grenzen 355
– Homeopathische Bibliotheek 355
– Homeopathie Stichting 355
– Homeopathy Research Institute 345, 355
– Homöopathisches Arzneibuch 309
homeopathisch(e) 
– geneesmiddel 321, 330, 340, 342
– bereidingen volgens Hahnemann 340
– bereidingen volgens Korsakov 340
– geneeskunde 321-356
– pathogenetische proeven 339
– preparaten 106, 194, 342, 405
– ziekteclassificatie 331
homeosiniatrie 336
homeostase 26, 62, 91, 108, 130, 133, 144, 157, 

257, 287, 467, 554, 575, 586, 599, 624, 629
homotoxicologie 71-72
homotoxineleer 130, 173
hondsdraf 173
hoofdpijn 37, 60, 157, 178, 179, 187, 192, 220, 221, 

225, 235, 237, 265, 266, 294, 328, 338, 364, 407, 
410, 414, 432, 434, 436, 437, 440

hooikoorts 104, 192, 202, 300, 306, 329
hop 177, 198
hormoonsysteem 221, 325, 361
hormoonverstorende stof 546, 547
hospice 186, 587, 611
Houtsmullerdieet 544, 556, 628
hplc 180, 196 
huid 112, 133, 137, 138, 143, 151, 177, 185, 186, 

187, 192, 201, 223, 239, 294, 338, 418, 423, 476, 
484, 486, 487, 554

huidafleidingsmethode 147-148
huidroodmakend middel 147
humanistische psychologie 374
humoraalpathologie 170, 173, 463
humorale fase 71, 132
Huneke, gebr. 150, 425, 629
hydro-elektrisch bad 456, 478, 627
hydrotherapie 146, 148-149, 160, 297-298, 626
Hypericum perforatum 172, 174, 178, 183, 326, 570
hypertensie 104, 108, 150, 155, 235, 236, 266, 435, 

530
hyperthermie 143, 149
hyperventilatie 383
hypnose 367-368, 376, 389, 516, 604, 605, 610
hypnotherapie 367-368

I
idiomusculaire mobilisatietechnieken 403, 420
imaginatietherapie 376
Imhotep 171
immuunsysteem 39, 61, 140, 176, 178, 179, 191, 

192, 241, 257, 272, 325, 335, 361, 362, 365, 389, 
551, 552, 562, 629

impletol 425
impletolinjectie 425, 444, 629
impregnatiefase 71, 133
Indiase geneeskunde 251-272
indol 545, 572
indrya 255
infectie 177, 178, 179, 186, 187, 191, 198, 258, 293, 

305, 331, 347, 414
infectieziekte 127, 240, 272, 559, 574
Infolijn Alternatieve Geneeswijzen 163, 578
Informatie- en Documentatiecentrum Alternatie-

ve Geneeswijzen 33
Informatiemetabolisme 64, 65
infrarood borstscreening 473, 481
infraroodstraling 473
inhalatie 180, 185, 300, 625
inheems 265, 586
inhoudsstof 170, 174, 175, 180, 191, 195, 197, 198, 

337
innerlijk-kindtraining 366, 375
integrale acupunctuur 212
integrale geneeswijzen 32, 83, 312, 591, 595, 598, 

599, 608
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Jin Sein jyutsu 527
jing 215, 224, 227
jin-ye 215
Johrei 532
jojobaolie 186
Journal of Anthroposophic Medicine 304
Juglans regia 170

K
kaasjeskruid 170
Kabat-Zinn, Jon 371-372, 596
kamille 97, 152, 177, 185, 187, 194, 203, 300
kanker 72-73, 96, 97, 133, 156, 183, 389-390
kapha 253, 254, 255, 256, 263, 264, 266, 267, 549
karma 255, 524, 525
Katie, Byron 377
kava kava 174
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magneettherapie 483-484, 630
magnetische golftherapie 475, 630
magnetiseren 495, 499, 500, 533-534
magnetisme 459, 516
mahabhuta 253, 255
Maharishi Mahesh Yogi 368, 370
mala 255, 261, 
Malva sylvestris 170
malvatherapie 455, 459-460
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meditatie 230, 231, 274-275, 277, 362, 366, 369-371
mediterrane voeding 154
meidoornextract 154
melancholicus 170
melk-wittebrooddieet 151
menopauzale klacht 237, 344
Mensendieckmethode 430
menstruatiepijn 187, 204, 230, 237
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Mora-therapie 456, 469, 472
morfogenetisch veld 53
Mortonse neuralgie 434
Moser-apparaat 477, 630
moxa 230
moxa-stick 230
moxibustie 230
multiple sclerose 133, 138, 174, 561-562 
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omslagen 180, 628
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physis 463
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posttraumatische stressstoornis 389
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posturologie 403, 430
post-vaccinaal syndroom 325, 336
potentiëren 299, 322, 326, 341
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probiotica 151, 156, 563, 565, 567, 575
procaïne 74, 150, 425, 442, 444, 629
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Proskauermassage 402, 415
proteomics 63
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psoriasis 104, 187, 266, 345
psychische klachten 231, 373, 379, 381, 528, 537
psychoanalyse 373, 374
psychodrama 366, 373, 375-376
psycho-neuro-immunologie 62, 285, 365-366
psycho-oncologische zorg 440, 609
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radiësthesist 495
radionica 495, 521
raja-yoga 277, 370
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resveratrol 545, 568, 573
reuma 36, 132, 145, 150, 152, 177, 187, 192, 200, 

220, 241, 265, 330, 392, 408, 554, 559, 593

reumatoïde artritis 131, 151, 158, 174, 235, 266, 
305, 483, 571, 572

revalidatie 434, 535
revalidatiegeneeskunde 148, 160, 229
reverse pharmacology 268
ribes nigrum 192, 198
Richtlijnen goede voeding 565
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segment-elektrografie 456, 473
segmenttherapie 150, 425, 626
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soefigeneeskunde 496, 516
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150-151
spiritisme 517
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spiritual healing 495, 532
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symbionten 144
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symbiose 140, 151, 465, 551
sympathicus 362, 535
synchronisatie 65
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tenniselleboog 159, 235, 383, 434, 479
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Touch for Health 471, 472
Traditionele Chinese Geneeskunde 211-247
traditionele geneeswijze 32, 495-539
Trager-work 402, 416
trance 274, 376, 504, 505, 509, 517
transactionele analyse 366, 373, 376-377, 394
transcendente meditatie 276, 366, 368, 370-371
transcendentie 276, 380
transformatie 254, 256, 276, 496, 498, 517-521
transpersoonlijke psychotherapie 374
trial-and-errorproces 131, 141, 591
tridosha 253, 254, 256, 261, 271
trigeminusneuralgie 305
triggerpoint 226, 410, 424
triggerpointtherapie 402, 410, 447, 626
Trigonella foenum graecum 171
tripa 525
Tuina 226-227, 528

U
Überwärmungsbäder 149, 627
ulcus cruris 199
ultrakortegolftherapie 456, 476, 479, 630
ultrasone therapie 456, 480
unani 252, 272
Upledger, John E. 417
urinetherapie 146
urineweginfecties 179, 191, 198
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vaccinatie 325, 336
Vaccinium 176, 192, 199
Vademecum van Antroposofische geneesmid-

delen 301
vaidya 256, 260-261
Valeriana officinalis 174, 179, 183
Vamana 263
varices 199
vasten 144, 151-152, 158-159, 504, 553-554, 

571-572
vastenkuur 96, 144, 147, 465, 572, 590, 629
vasti 263
vata 253, 254, 256, 263, 264, 271
vayu 253
vechtkunst 231
Veda’s 252, 275, 368
VegaCheck 487
Vegatest 456, 473-474
vegetarisch dieet 158, 572
Vereniging 
– Kritisch Prikken Nederland 325

– ter Bevordering van Alternatieve Geneeskun-
de 163

– ter Bevordering van de Homeopathie 324
– van artsen voor Orthomanuele Geneeskunde 

407
– van Homeopathische Artsen in Nederland 324
– van Natuurgeneeskundig Therapeuten 162
– voor Acupunctuur 242
– voor Mindfulness 394
verjongingskuren 260, 629
verkoudheid 132, 147, 176, 177, 178, 179, 186, 187, 

258, 329, 507, 559
vermoeidheid 58, 60, 82, 138, 155, 160, 176, 177, 

189, 202, 220, 225, 227, 237, 241, 269, 308, 321, 
338, 364, 390, 414, 422, 430, 436, 438, 439, 458, 
470, 485, 486, 526, 528, 536, 550, 612

verouderingsproces 67, 135
verpleegkundige zorg 298
verslakking 132, 134, 140, 557
vertrouwensrelatie 99, 136, 243, 466, 597
vesicatie 148
vibreren 107, 413
vier medische tantra’s 524
viergeleding 286-288
vijf elementen 212, 213, 214, 219, 220, 230, 253, 

255, 275, 529
vijf fasen 212, 219-220
vijf fundamentele substanties 215
vikriti 256, 256-257
vingerhoedskruid 173
vipassana 368, 371, 372
Virchov 129
virechana 263
Viscum album 178, 195, 307
visolie 154, 563, 570
Visser, Adriaan 440, 599, 610
visualisatieoefeningen 376
visualisatietherapie 376
vitale krachten 131, 132, 527, 566
vitaliteit 92, 132, 133, 147, 155, 190, 261, 269, 294, 

330, 331, 332, 380, 528, 546, 566, 602, 614
vitaliteitskunde 455, 461-462
vitamine 565-566
vitaminetekort 138, 464
Vivencias 380
vlierbloesem 173
voedings
– anamnese 552, 553, 564
– hulpstof 545
– richtlijn 544
– supplement 563-564, 565-568
– tekorten 564
– therapie 157-158, 263, 298, 543-580, 628
– wetenschap 560, 574-575
voedsel
– allergie 137, 550, 552, 628
– bereiding 547
– intolerantie 137, 157, 552
voetafdruk 421
voetbad 180, 627
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voetreflexdiagnostiek 140-141
voetreflexologie 156, 605
Voice Dialogue 366, 377
volksgeneeskunde 129, 455, 462-466
volksgeneeskunst 169
voorhoofdsholteontsteking 185, 186, 471
voorspelkunde 86, 97, 116, 260
vrije radicalen 60, 67-68, 559-560, 569, 628, 629
Vrije scholen 283, 306

W
walnoot 170, 173, 190
Waning, Hans van 156, 157
Warenwet 172, 180, 181, 195, 196, 229, 568, 570
warme pakking 149
warmwaterkuur 263
Wassenhoven, van 347, 352
Waterbehandeling, zie hydrotherapie
Wereldgezondheidsorganisatie 31, 34, 172, 194, 

196, 234, 243, 343, 352, 547, 586, 592, 623
westerse geneeskunde 31, 128, 212, 241, 251, 

253, 259, 260, 265, 271, 509, 510, 511, 521, 522, 
523, 524, 543

Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg 34
Wet op de Uitoefening van de Geneeskunde 129
wet van Hering 332
wetgeving 39, 41, 59, 172, 195, 341-342, 568-569, 

592
whiplash 104, 407, 433, 435, 529, 530
who 31, 128, 212, 241, 251, 253, 259, 260, 265, 271, 

509, 510, 511, 521, 522, 523, 524, 543
WHO monographs on selected medicinal plants 

196
Wijk, Roel van 133-134, 325, 464, 468, 592
wilg 170, 171, 179, 190, 200
winti 495, 506-509, 510
wisselwerking, zie interactie
Withania somnifera 176, 267, 268
witte dovenetel 170
Work, The 366, 377
Wuxing 219

X
Xue 215, 220, 232

Y
yama 276
yang 211-213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 

224, 228, 230, 232
yin 211-213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 

228, 230, 232
ylang-ylang 187
yoga 383-386
– houdingen 278, 384, 385
– oefeningen 160, 277, 278, 383
– okido 510, 522, 523, 535

Z
Zang-Fu 213, 217, 220, 221
Zeigerabfall 470, 472

zelfgenezend 158, 259, 262, 295, 321, 324, 325, 
337, 531, 546, 594, 595

zelfherstel 49, 51, 52, 56, 74, 132, 287, 293, 324, 325
zelfherstellend vermogen 50, 106, 130, 131, 261, 

296, 551
zelfinzicht 273, 422
zelfzorg 37, 155, 169, 187, 193, 195-196, 333, 388, 

614, 615
zenboeddhisme 370
zenmeditatie 366, 370-371, 394
zen-shiatsu 529, 530
zenuwpijnen 132, 427, 480
zenuwstelsel 37, 54, 55, 60, 61, 63, 109, 134, 138, 

176, 178, 185, 187, 192, 198, 221, 231, 237, 238, 
240, 254, 291, 322, 325, 361, 362-363, 365, 373, 
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482, 524, 530, 547, 562, 625

zenuw-zintuigsysteem 290, 291, 293, 301
zes historische fasen 128-130
Zeylmans-van Emmichhovenkliniek 312
ziekte van Crohn 151, 240, 438, 439, 546, 553, 605
ziekte van Lyme 139
ziekte van Parkinson 242
ziekte van Pfeiffer 199, 338
ziekte van Raynaud 481
ziekteverzuim 344, 346
zigeuner 4995, 498
Zilgreimethode 403, 430
zoethout 170, 174, 179, 194, 199
zon- en lichttherapie 143
ZonMw 43, 83, 101, 102, 588, 612
zorgboerderij 283, 301, 314
zorgkosten 344, 346, 443
zorgmodel 587, 589, 604-605, 614
zorgverzekering 347, 353, 354
zuivel 157, 263, 545, 552, 554, 561, 562
zuur-basedieet 544, 554-555
zuurstofinspuiting 146
zwangerschap 135, 182, 185, 223, 228, 240, 338, 

364, 414, 438, 439, 536
zwangerschapsmisselijkheid 177, 235
zware metalen 147, 161, 181, 228, 546, 570
zwarte bes 173, 192
zwarte gal 128, 170, 463
zweetafdrijvend middel 173, 179
zweetkuur 152, 627
zweten 133, 152, 178, 322, 553, 627
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OVER DE AUTEURS

Dr. Cor W. Aakster (Groningen 1939) studeerde, onderbroken door een 
jaar studie in de Verenigde staten, in 1964 af aan de Universiteit van Gro-
ningen in de (medische) sociologie. In 1972 promoveerde hij aan dezelfde 
universiteit op het proefschrift Socio-cultural variables in the etiology of 
health disturbances – a sociological approach. Na een langjarige verbinte-
nis aan het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Leiden, vestigde hij zich 
als zelfstandig onderzoeker/adviseur in zijn geliefde provincie Drenthe. Als 
zodanig maakte hij onder andere deel uit van de zogenoemde Commissie 
Alternatieve Geneeswijzen (Muntendam 1981) en ondersteunde hij op een 
breed vlak de ontwikkeling van ‘alternatieve’ geneeswijzen. Dit laatste zag 
en ziet hij vooral als een noodzakelijke grensverleggende activiteit ten be-
hoeve van een meer humane en werkzame zorg voor de patient. 

Fleur Kortekaas, MSc (Minneapolis 1968) studeerde Evidence Based Prac-
tice aan de afdeling Klinische epidemiologie, Biostatistiek en Bioinforma-
tica van de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor studeerde zij voeding 
en gezondheid aan de Open Universiteit en natuurgeneeskunde, fytothe-
rapie, Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM) en homeopathie aan de 
Academie voor Natuurgeneeskunde, Hilversum. Zij is gespecialiseerd in 
het vakgebied voeding, integratieve geneeswijzen en gezondheid. Meer dan 
vijftien jaar vervulde zij diverse functies aan hogescholen en in de voedings-
industrie, waarbij de informatievoorziening en wetenschappelijke ontwik-
kelingen binnen het gebied van voeding en complementaire en alternatieve 
geneeskunde centraal stonden. Zij is gevestigd als zelfstandige en levert we-
tenschappelijke informatiediensten binnen haar vakgebied aan het bedrijfs-
leven en aan zorgprofessionals.
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