Mevrouw Maggie De Block
Minister van Volksgezondheid
en Sociale Zaken

Brussel, 17 november 2014
BELGISCHE PATIENTENVERENIGING
HOMEOPATHIE
sinds 1972
–
ASSOCIATION BELGE DES PATIENTS
DE L’HOMEOPATHIE
depuis 1972

Betreft: Naar aanleiding van het artikel “Nog
maar sprankje hoop voor alternatieve
behandelwijze” – De Standaard van 2 november
2014

OPEN BRIEF

Mevrouw de Minister,
De patiënten van de homeopathie zijn moe. Niet van de homeopathie, want die houdt hen recht. Wél
van een hele resem bedreigingen rondom deze geneeswijze:
1. De media, die homeopathie herleiden tot enkele onnozele kreten. U weet wel: placebo, zuiver
water waar geen molecule meer inzit, kwakzalverij enz. Och, zij proberen nieuws aan de man
te krijgen, en als vervormde waarheden beter verkopen dan een nuchtere kijk op zaken, tja,
da’s business, nietwaar?
2. De farmaceutische industrie. Het is nu eenmaal zo dat klassieke geneesmiddelen véél
rendabeler zijn dan die homeo-korreltjes waar weinig apothekers of labo’s rijk van worden. Big
Pharma is een miljardenbusiness die niet alleen duizenden studies financiert, maar ook
universiteiten, om dergelijke studies ‘onafhankelijk’ te maken. Zullen we maar geloven.
3. De wetenschappelijke wereld, die zich o toch zo weinig wetenschappelijk opstelt als
homeopathie ter sprake komt. Dan worden wetenschapslui plots hysterisch. Wij dachten dat
die mensen louter rationeel te werk gingen. Studies over homeopathie ketsen zij automatisch
af. Want ja hoor, dergelijke wetenschappelijke studies bestaan wel degelijk. Ze zijn niet talrijk,
want onderzoek is duur en het homeopathisch wereldje echt niet rijk; de prioriteiten liggen
elders. Weet u, mocht ook de homeopathie over aanzienlijke financiële middelen en subsidies
beschikken, dan zou de wetenschappelijke ‘evidence’ in veel meer studies dan vandaag
voorhanden zijn. Maar zoiets willen weinigen zien gebeuren. Het zou economisch en
wetenschappelijk heel veel op het spel kunnen zetten. Dan maar de financieringskraan
dichtdraaien.
Opvallend: wanneer de artsen homeopaten op 18 oktober jl. aan de ULB in Brussel een
colloquium organiseren met ontegensprekelijke wetenschappelijke bewijzen, dan reageert de
wetenschappelijke wereld niet op de nochtans talrijke uitnodigingen. Ook u was uitgenodigd,
Mevrouw de Minister. Hetzelfde gebeurde met Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, die de
werking van de homeopathie natuurwetenschappelijk heeft uitgelegd en bewezen aan de
hand van verbluffende experimenten in Parijs en Shanghai (in China wordt hij tenminste niet
gepest). De klassieke wetenschap wil niets zien, niets horen. Laf. (Big Pharma, die vooral aan
zijn winstgevendheid in de toekomst denkt, is ondertussen in het geniep begonnen met
onderzoek over de elektromagnetische werking en de toepassingen van de homeopathie,
vernemen wij).
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4. De politieke wereld. Die herhaalt slaafs de argumenten van de kant waar het geld zit, laten
we het zo cru stellen. Zeker nu. En daar komt weer een andere favoriet van de hit parade
opduiken: ‘evidence based’. Daarop drie reacties van de patiënten:
a. Het deel van de ‘evidence’ dat voor een verdere verbetering van de geneeskunde zou
kunnen zorgen, wordt het zwijgen opgelegd, genegeerd of agressief aangevallen.
Dezelfde houding vinden wij in de geschiedenis terug, toen gevaarlijke dissidenten
beweerden dat de Aarde rond haar as draaide of dat er microben bestonden.
b. Naar schatting 60% van de Belgische bevolking heeft al een beroep gedaan op
homeopathie. Patiënten van de homeopathie zijn zeer tevreden over deze
behandelingswijze. Homeopathie maakt patiënten ook verantwoordelijk voor hun
eigen gezondheidskapitaal, o.a. door een betere levenshygiëne. Allemaal harde
‘evidence’, vinden wij.
c. Iedere fatsoenlijke wetenschapsmens die weet dat homeopathie remedies voorschrijft
in functie van de eigenheden van de patiënt en niet in functie van zijn kwaal, beseft
dat er voor een bepaalde pathologie even veel homeopathische remedies zullen
bestaan als er patiënten zijn. De klassieke onderzoekingen om de doeltreffendheid
van een homeopathisch remedie ten aanzien van een gegeven pathologie uit te
testen zijn dus louter nonsense. Met nonsense wordt bewezen dat homeopathie
nonsense is. En een deel van de politieke wereld deelt deze gedachtengang. Erg.
5. De sociale zekerheid. Ze kost miljarden aan de gemeenschap. Dat kan men de artsen
homeopaten niet verwijten. Aan het RIZIV worden ze gemakkelijk opgespoord omdat ze
nagenoeg geen antibiotica voorschrijven en bijzonder zuinig omgaan met andere
geneesmiddelen. Een flinke besparing voor de Staat. Of de patiënten misnoegd zijn?
Integendeel. Vele artsen homeopaten zijn overbelast en wijzen patiënten naar confraters door.
Hebt u weet van klachten van patiënten tegen een homeopaat? Die zijn uiterst zeldzaam. Als
patiëntenvereniging sinds 1972 zijn wij goed op de hoogte van wat er omgaat.
Als patiënten verdedigen wij ons recht op therapeutische keuze en onze tevredenheid. Wij vinden het
bijzonder positief dat een KB de weg effent naar de verplichte en erkende opleiding van homeopaten.
Want homeopathie kan gevaarlijk zijn als een conventionele huisarts zich aan de hand van een paar
boeken of een kortstondig seminar tot homeopaat bombardeert. Dergelijke praktijken maken de
reputatie en de eerbaarheid van de homeopathie kapot en spelen in de kaart van de tegenstanders.
Wij patiënten weten dat de conventionele geneeskunde wonderen verricht maar niet alles kan en vaak
tekort schiet. Wij weten dat ook de homeopathie wonderen verricht, maar evenmin alles aankan. In
feite zijn beide vormen van geneeskunde bijzonder complementair. En dat vinden wij prima.
Toegegeven: wij gaan empirisch te werk. Misschien omdat wij genoeg gezond verstand aan de dag
leggen om te beseffen dat de werkelijkheid een stuk breder is dan wat de wetenschap van nu kan (of
eerder mag) bewijzen.
De strijd voor het behoud van de homeopathie woedt al twee eeuwen lang. Afmattend voor zowel
patiënten als artsen homeopaten. Wij rekenen op uw gezond verstand. Als burgers en als patiënten
willen wij gewoon de geneeswijze blijven gebruiken waarvan wij zo uitermate tevreden zijn, zonder de
conventionele geneeskunde uit te sluiten. Homeopathie bedriegt en bedreigt niemand. Haar patiënten
vragen gewoon dat hun keuzes worden gerespecteerd.
Met oprechte hoogachting,

Erik Buelens
Voorzitter
erik.buelens@prohomeopathia.be
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