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Abstract 
 
Volwassenen 
 
Achtergrond: 
Een vergelijkbare methodiek werd gebruikt als voor een eerste onderzoek dat in 2002 werd 
gepubliceerd in het tijdschrift ‘Homeopathy’. Een tweede enquête werd uitgevoerd bij 919 
volwassenen in 6 Europese landen en Brazilië. Zij hebben voor de eerste keer een homeopathische 
behandeling gekregen van de geraadpleegde arts. Het doel van dit onderzoek was om de 
tevredenheidsgraad van de patiënten die homeopathische middelen voorgeschreven kregen door een 
arts-homeopaat te bepalen, en dit na een follow-up periode van 6 maanden. 
 
 
Methode: 
Een eerste vragenlijst bevatte demografische informatie en algemene, aan gezondheid gerelateerde 
vragen van de levenskwaliteit schaal (KvL). Een volgende vragenlijst verzamelde gegevens over 
veranderingen in levenskwaliteit. 
 
Resultaten: 
De demografische kenmerken van de respondenten waren vergelijkbaar met de vorige studie. 
77% van de respondenten gebruikte eerst conventionele behandelingen, 23% gebruikte andere niet-
conventionele behandelingen. 
De tevredenheidsgraad van patiënten over de medische homeopathische consultatie ligt zeer hoog. 
Nochtans waren de veranderingen in de KvL-scores na 6 maanden positief maar zwak, maar de 
veranderingen van de klachten-beperkingen na 6 maanden zijn duidelijk positief op schaal. Deze 
verbetering heeft invloed op de tevredenheidsgraad van de patiënten. 
6% van de patiënten ondervond bijwerkingen die ze toeschreven aan de homeopathische 
behandeling. 7,8% van de patiënten rapporteerde een significante verslechtering in het begin van de 
homeopathische behandeling en 26,2% een lichte verslechtering van de symptomen.  
 
Kinderen 
 
Achtergrond: 
Het betreft een proefonderzoek van 773 kinderen in 6 Europese landen en Brazilië die een eerste 
homeopathische behandeling kregen. De studie heeft tot doel om de tevredenheid van de ouders te 
onderzoeken, van wie de kinderen een homeopathische behandeling kregen, voorgeschreven door 
een arts-homeopaat, na een follow-up periode van 2 maanden.  
 
De vragenlijst is gebaseerd op de methodologie die werd gebruikt in een eerste onderzoek voor 
volwassenen, gepubliceerd in 2002 in het tijdschrift ‘Homeopathy’. 
 
Methode: 
Een eerste vragenlijst bevatte demografische informatie en vragen om gezondheidgerelateerde 
levenskwaliteit (KvL) te bepalen. Een volgende vragenlijst verzamelde gegevens over 
veranderingen in levenskwaliteit. 



 
Resultaten: 
De demografische kenmerken van de respondenten tonen aan dat er meer mannelijke kinderen zijn 
(53,1%) maar dat meer input komt van vrouwelijke respondenten namens hun kinderen (93,4%). 
73,7% van de respondenten had al eerder traditionele behandelingen geprobeerd; 26,3% niet-
conventionele behandelingen. 
De tevredenheidsgraad over de medische homeopathische consultatie is hoog.  
De veranderingen na 2 maanden in de KvL scores zijn positief maar zwak.  
Veranderingen in de klachtbeperkingen zijn positief op schaal, ook al zijn ze onzeker voor 
huidklachten en beïnvloeden zeker de tevredenheid van de ouders.  
4,2% van de patiënten ondervond bijwerkingen die ze toeschreven aan de homeopathische 
behandeling. 
10,1% van de patiënten rapporteerde een significante verslechtering in het begin van de 
homeopathische behandeling, 19% een lichte verslechtering van de symptomen. 
 
 
Conclusies 
 

• 3 volwassenen of kinderen op 4 ondergingen een traditionele behandeling, zonder 
tevredenheid. 
 

• Klachten waren meestal langdurig, en dateren van voor de eerste consultatie. 
 

• Er is een zeer hoge tevredenheidsgraad over de homeopathische benadering. Dit leidt tot 
aanbevelingen van de homeopathische behandeling bij vrienden en familie (eerste reden om 
naar de homeopaat te stappen) 
 

• Bijna de helft van de volwassen patiënten, 38% van de kinderen blijven traditionele 
geneeskunde gebruiken in parallel. 

 
• Positieve veranderingen in de KvL scores en vooral op de schaal van invaliditeit/limitatie 

door ziekte voor verschillende klachten (ICPC classificatie) zijn de tweede reden voor 
tevredenheid van de patiënten. 
 

• De eerste reden hiervoor is de waargenomen competentie van de homeopaat. 
 

• Voor volwassenen is de derde reden de tijd die wordt vrijgemaakt  voor de patiënt en voor 
de kinderen de volledigheid van de verstrekte informatie vooraleer een medicatie krijgen 
van de arts. 

 
Met dank aan alle deelnemers, patiënten et geneesheren. 


