
Een Belg op drie
kiest homeopathie

grootmoeders wijze (42%). De
kruidendrankjes met honing, zeg
maar. Homeopathie prijkt pas op
de derde plaats. Komt daar nogbij
dat vooral kinderen homeopathi-
sche middelen krijgen voorge-
schoteld, omdat de producten de
reputatie hebben natuurlijk te
zijn en dus onschadelijk.

Negatieve reputatie raaktverkoop ni et
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Een op de drie Belgen ge-
bruikt homeopathie en
trekt ziéh dus niets aan

van de twijfels daarover, Het cijfer
komt van Ipsos, dat in opdracht
van de producent van home opa-
thische middelen Boiron, een stu-
die uitvoerde. De studie is een te-
genreactie op de negatieve publi-
citeit die aan homeopathie kleeft
inonsland.
ln mei publiceerde het Fede-

.raal Kenniscentrum voor de Ge-
zondheidszorg nog een vernieti-
gend rapport over homeopathie.
'Er is geen enkel wetenschappe-
lijk bewijs dat homeopathie
werkt', titelde het Ken- niscen-
trum. Maar volgens Boiron, met
een marktaandeel van 67procent
de grootste verkoper van home-
. opathie, ligt de Belgdaar niet echt
wakkervan.
'Meer dan 78 procent van de

Belgen kent homeopathie en een
derde gebruikt het effectief. Soms
almeer dan vijfjaar. Diegewoonte
verander je niet zomaar. Trou-
wens, er bestaan studies die aan-
tonen dat homeopathie wel
werkt', stelt Charles-Emmanuel
Van Hecke, CEO van Boiron in
België. Boiron maakt onder meer
oscillococcinum tegen griep, de
hoestsiroop Stodal en de oog-
druppels Euphrasia.
De studie van Ipsos legt merk-

waardige gewoontes bloot. Na de
klassieke geneeskunde (77%),ko-
men de zelfhulpmiddeltjes op

VERKOUDHEID
De Belg grijpt vooral naar

homeopathie bij een verkoudheid,
stress of kneuzingen en blauwe
plekken. Alles sarnen vertegen-
woordigt homeopathie minder
dan 2procent van watvorigjaar in
apotheken over de toonbank ging.
Volgens IMS Health, dat cijfers
over de farmaceutische industrie
bijhoudt, ginghet daarbij om ruim
3 miljoen verpakkingen, goed
voor een omzet van zo'n 30 mil-
joeneuro.
De gezondheidszorg betaalt

homeopathische geneesmiddelen
niet terug, alleen sommige zie-
kenfondsen doen dat voor hun le-
den in een aanvullende verzeke-
ring. Dan nog wordt alleen ver-
goed wat is voorgeschreven door
een arts. 'De ziekenfondsen pro-
beren zo leden te lokken met een
mooi profiel, want doorgaans le-
ven mensen die homeopathie ge-
bruiken ook gezonder en kosten
ze de ziekenfondsen dus minder',
merkt apotheker Gilbert Denys
uitGentop.
De cijfers van Ipsos bevestigen

dat. Ruim 70 procent van wie in
homeopathie gelooft, let nauwlet-
tend op zijn gezondheid, recy-
cleert en carpoolt.


