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HOMEOPATHIE

Het individu  
is meer dan de ziekte
Wanneer de conventionele geneeskunde geen verlichting brengt, 
zoeken heel wat mensen hun heil in alternatieve geneeswijzen zoals 
homeopathie. En de meesten blijken best tevreden.

>

Vinger aan de pols

ONS ONDERZOEKHomeopathie is de populairste al-
ternatieve geneeswijze in Europa. 
Maar liefst een op de vijf Belgen, 
onder wie vooral vrouwen, zou 
minstens één keer in zijn leven 
zijn toevlucht zoeken tot homeo-
pathie. Sceptici doen dergelijke 
"natuurlijke" behandelingen graag 
af als larie en apekool. De doel-
treffendheid ervan is inderdaad 
onvoldoende wetenschappelijk 
bewezen, maar heel wat mensen 
voelen zich er wel door geholpen, 
wat diezelfde sceptici dan weer 
toeschrijven aan het beruchte pla-
cebo-effect.

Een 
homeopaat 

behandelt de 
persoon als 

geheel, en 
niet enkel de 

ziekte

Van maart 2011 tot maart 2012 lieten we artsen-homeopaten een vra-
genlijst uitdelen onder nieuwe patiënten, na de eerste consultatie en 
nog eens na zes maanden. Ons onderzoek vond plaats in zeven landen 
tegelijk. In totaal verzamelden we 919 antwoorden voor de eerste vra-
genlijst, en 444 voor de tweede. We peilden onder meer naar de aard van 
de klachten, de kosten, de eventuele combinatie met conventionele ge-
neeskunde en de tevredenheid over de resultaten. Deze enquête is geen 
beoordeling van de doeltreffendheid van homeopathie, maar bespreekt 
de tevredenheid van patiënten. We deden een soortgelijke enquête over 
homeopathische behandelingen bij kinderen, waarbij de ouders de vra-
genlijst invulden. We verzamelden respectievelijk 398 (na de eerste con-
sultatie) en 205 antwoorden (na twee maanden).
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HOMEOPATHIE

Natuurlijke genezing
Concreet probeert de therapie het 
natuurlijke proces van zelfgene-
zing te bevorderen. Homeopaten 
hanteren bovendien een holisti-
sche aanpak door niet enkel de 
ziekte, maar het individu als ge-
heel te behandelen. Ze stellen hun 
patiënten daarom erg gedetailleer-
de vragen over hun levensstijl en 
persoonlijkheid, om zo hun sterke 
en zwakke punten te achterhalen 
en de behandeling af te stemmen 
op het individuele profiel van de 
patiënt. Het liefst heeft een ho-
meopaat ook een medische ach-
tergrond, zodat hij kan terugvallen 
op zijn kennis van de conventio-

Als bijvoorbeeld wordt gestopt bij 4 CH, kan de oplossing worden gebruikt 
voor het impregneren van granules die de aanduiding 4 CH zullen dragen. 
Vanaf 12 CH zijn er in principe geen molecules van het beginproduct meer 
terug te vinden in het geneesmiddel. Dat is een van de redenen waarom 
velen sceptisch staan tegenover homeopathie.

Bereidingswijze: opeenvolgende verdunningen

grondstof

moedertinctuur

1 druppel

1 druppel

1 druppel

1 druppel
1 CH

2 CH
3 CH

4 CH

99 druppels 
alcohol

99 druppels 
alcohol 99 druppels 

alcohol 99 druppels 
alcohol

De meeste homeopathische geneesmiddelen zijn het resultaat van herhaalde ver-
dunningen. Bij elke verdunning wordt het product krachtig geschud, wat de efficiën-
tie ervan zou verhogen. 

Is de grondstof een plant, dan wordt die geweekt in alcohol (maceratie). 
Vervolgens wordt de vloeistof gefilterd. Dat geeft een "moedertinctuur" als 
resultaat. 

Die moedertinctuur kan dan worden verdund om de eigenlijke geneesmidde-
len te maken. De mate van verdunning wordt uitgedrukt op een honderdde-
lige (CH) of tiendelige (DH) schaal. Elke verdunning wordt krachtig geschud. 

1

1

2

3

2

3

nele geneeskunde. Homeopathie 
kan dan een aanvulling zijn voor 
zij die het wensen.
De homeopathie gebruikt enkel 
natuurlijke stoffen. Er bestaan 
meer dan 2 000 homeopathische 
geneesmiddelen, gaande van 
planten en mineralen tot zelfs 
dieren. Deze middelen kunnen 
op zichzelf worden gebruikt, of in 
combinatie met elkaar. De behan-
deling met deze middelen steunt 
op twee principes: de similiawet 
en potentiëring. 
De similiawet of wet van de gelijk-
soortigheid stelt dat een stof die 
bepaalde symptomen kan opwek-
ken, ook in staat is deze sympto-

men te genezen. 
Potentiëring is dan weer de extre-
me verdunning van het gekozen 
geneesmiddel, waarna het krach-
tig wordt geschud. Hierdoor zou 
de efficiëntie van het middel wor-
den gemaximaliseerd. Het is deze 
bijzondere bereidingswijze die ho-
meopathie heel wat wantrouwige 
reacties oplevert. 

Eerst langs gewone arts
De meeste patiënten vinden hun 
weg naar de homeopathie nadat ze 
geen verlichting hadden gevonden 
in de klassieke geneeskunde. Iets 
meer dan drie op de vier patiënten 
raadpleegden eerst een huisarts of 
een specialist, vooraleer naar de 
arts-homeopaat te stappen. Een 
kwart van hen probeerde eerst 
een andere alternatieve methode, 
zoals acupunctuur, kruidenreme-
dies of osteopathie. Een minder-
heid (10 %) raadpleegde eerst een 
andere homeopaat, wat aangeeft 
dat ze ondanks een slechte eerste 
ervaring toch bleven geloven in de 
therapie zelf.
Homeopathie moet het vooral 
hebben van mond-tot-mondre-
clame: patiënten komen immers 
meestal terecht bij homeopathie 
via vrienden of familie. Ook voor 
hun keuze qua homeopaat ver-
trouwen ze op hun omgeving: 
meer dan zeven op de tien patiën-
ten volgden het advies van familie 
en vrienden. Andere doorslagge-
vende factoren bleken de nabij-
heid bij de woning of het werk en 
de reputatie van de homeopaat.

Breed scala aan klachten
De klachten waarmee patiën-
ten zich aanmelden, zijn erg uit-
eenlopend. Meestal betroffen ze 
psychologische problemen zoals 
stress, angstaanvallen, depressie 
of slaapproblemen (18 %), spier- 
en gewrichtspijnen (15 %), aller-
gieën (11  %), ademhalingspro-
blemen (10  %), huidproblemen 
(8 %) en spijsverteringsproblemen 
(8 %). Bij kinderen ging het vooral 
om problemen met de luchtwegen 

Patiënten 
bleken enorm 
tevreden over 

het contact 
met de arts-
homeopaat 

>
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(32 %), huidaandoeningen (15 %), 
allergieën (11 %), psychologische 
problemen (8  %) en spijsverte-
ringsproblemen (8 %).
Gemiddeld duurde een eerste 
consultatie 62 minuten, opval-
lend langer dan een gemiddeld 
bezoekje aan de huisarts dus. Een 
vervolgconsultatie duurde gemid-
deld 35 minuten. Respondenten 
waren dan ook bijzonder te spre-
ken over de tijd die voor hen werd 
uitgetrokken, de mogelijkheid om 
het probleem uit te leggen en de 

Patiënten 
betaalden 
gemiddeld 
€ 85 voor 
een eerste 
consultatie 

mate van begrip van de homeo-
paat. Op alle aspecten waren ze 
heel wat meer tevreden over het 
contact met de arts-homeopaat 
dan over het contact met de huis-
arts. Hetzelfde gold wanneer ze de 
homeopaat bezochten voor hun 
kinderen.

Niet goedkoop
Aan die aandacht en tijd hangt 
uiteraard wel een prijskaartje 
vast: gemiddeld betaalden onze 
respondenten € 85 voor het in-

takegesprek. Voor de daaropvol-
gende consultaties, die nog maar 
de helft zo lang duurden, moesten 
ze gemiddeld € 47 neertellen. Voor 
artsen-homeopaten geldt dezelfde 
terugbetaling als voor huisartsen.
De gemiddelde totale kosten voor 
de homeopathische middelen 
liepen al snel op tot € 72, waar-
van meer dan de helft van de res-
pondenten een deel terugbetaald 
kreeg. De meeste ziekenfondsen 
betalen homeopathische medi-
cijnen immers gedeeltelijk terug. 
Meestal geldt de terugbetaling 
enkel voor middelen van een be-
perkte lijst, alleen wanneer ze zijn 
voorgeschreven door een arts en 
met een maximale terugbetaling 
van € 75 per jaar. Het terugbetaal-
de percentage kan variëren van 20 
tot zelfs 50 %, afhankelijk van het 
ziekenfonds in kwestie.

Geneeskunde en homeo-
pathie parallel gebruikt
Homeopathie is vaak het onder-
werp van controverse, vooral in 
de medische wereld, dus het ge-
beurt niet zelden dat een patiënt 
zijn alternatieve therapie verbor-
gen houdt voor eventuele andere 
behandelende artsen. Nochtans 
worden ze vaak parallel toegepast, 
meestal omdat patiënten pas te 
rade gaan bij een homeopaat na-
dat ze al een behandeling van de 
huisarts of de specialist  zijn op-
gestart en deze teleurstelt. Voor 
de kinderen was dit niet anders: 
drie kwart van de ondervraagde 
ouders volgde eerst de klassieke 
route voor de gezondheidsproble-
men van hun kind en raadpleegde 
eerst een pediater (59 %) of huis-
arts (23 %).
Meer dan de helft (56 %) van 
de volwassenen stopte met zijn 
conventionele behandeling en 
vertrouwde verder volledig op 
homeopathie. De rest volgde (al 
dan niet tijdelijk) beide behande-
lingen tegelijkertijd, onder meer 
omdat ze geloven dat parallel ge-
bruik betere resultaten met zich 
zal meebrengen. Vaak was het de 

>

Patiënten zijn doorgaans opmerkelijk meer tevreden over het contact met de arts-homeopaat dan 
over het contact met de huisarts. 

Betere relatie met de arts-homeopaat 
(tevredenheidsindex op 100)

72

69

75

73

80

mogelijkheid om het  
probleem uit te leggen

uitgetrokken tijd

menselijk begrip

volledigheid 
van de informatie

vakbekwaamheid

huisarts arts-homeopaat

89

88

87

82

87
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HOMEOPATHIE

"Een verbetering is een feit"
Michel Van Wassenhoven is arts-homeopaat en voorzitter van 
de Registratiecommissie Homeopathische Geneesmiddelen.

Interviews
Dokter Michel Van Wassenhoven

De resultaten van homeopa-
thie zijn omstreden. Bestaat 
er bewijs voor? 
Voor de meest voorkomende 
gezondheidsproblemen in het 
dagelijkse leven zijn de bewij-
zen voor de doeltreffendheid 
zeker evenwaardig als deze van 
de conventionele medische 
behandelingen. Het gaat om 
infecties van de luchtwegen, 
spier- en gewrichtsklachten en 
psychische problemen zoals 
angst of depressieve neigingen. 

Wetenschappelijk onderzoek 
moet echter wel rekening hou-
den met de op het individu af-
gestemde aanpak van homeo-
pathische behandelingen.

Houdt homeopathie risico in? 
Het enige risico is dat een ho-
meopaat zonder medische 
achtergrond niet de correcte di-
agnose stelt en de patiënt daar-
door niet de juiste behandeling 
krijgt voor zijn (chronische) 
ziekte. Dit is te vermijden door 

homeopathie alleen door artsen 
te laten voorschrijven en niet te 
lang inefficiënte zelfmedicatie 
in te nemen zonder medisch 
advies. Kies daarom een arts-
homeopaat die is erkend door 
een beroepsvereniging en dus 
de volledige vorming in homeo-
pathie heeft gevolgd.

Elke 
behandeling 

is persoonlijk: 
er bestaat 

niet één 
medicijn voor 
één diagnose

Michel Van Wassenhoven, zelf 
arts-homeopaat, benadrukt de 
medische kennis van een arts.

"Geloof overgedragen door homeopaat"
Jo Robays deed onderzoek naar 
homeopathie en is allesbehalve overtuigd 
van de doeltreffendheid.

Jo Robays

Bestaat er klinisch bewijs 
voor de resultaten van ho-
meopathie? 
Nee, geen enkele geloofwaar-
dige studie levert voldoende be-
wijs. Dat kan ook moeilijk; heel 
wat homeopathische middelen 
zijn ultraverdund, te vergelijken 
met één molecule werkzame 
stof per zwembad, waardoor ze 
onmogelijk effect kunnen heb-
ben. Wel schijnt het te werken 
voor subjectieve ziektebeelden, 
zo kan het bv. een licht pijnstil-
lend effect hebben. Dat is te 
wijten aan een dubbel placebo-

effect: niet alleen gelooft de pati-
ent zelf in de werking, ook de ho-
meopaat draagt zijn overtuiging 
onbewust over op de patiënt.

Houdt homeopathie gevaar in 
voor de patiënt? 
De middelen zelf houden geen 
risico in, omdat ze zodanig ver-
dund zijn. Daar mag men ge-
rust een kilo van innemen. Het 
is echter wel gevaarlijk wanneer 
mensen de conventionele ge-
neeskunde volledig negeren, 
waardoor de diagnose kan wor-
den gemist. Wanneer chroni-
sche infecties of kanker niet me-
disch worden behandeld, kan 
dat uiteraard erg gevaarlijk zijn.

Jo Robays is verbonden aan het 
Federaal Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg (KCE).

Homeopathie 
is pas 
gevaarlijk 
wanneer men 
daardoor de 
geneeskunde 
gaat negeren
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Kies een arts-homeopaat

´ Bent u niet geholpen met conventionele ge-
neeskunde en overweegt u het alternatieve pad 
te bewandelen, kies dan toch het liefst voor een 
arts-homeopaat. zowel voor uw veiligheid als 
voor het juridische aspect is het essentieel dat 
de voorschrijver van homeopathische genees-
middelen een medische universitaire opleiding 
heeft genoten. Dit is in het bijzonder nuttig wan-
neer u nog steeds conventionele geneesmidde-
len inneemt. 

´ Artsen-homeopaten zouden in november of-
ficieel worden erkend, waarna er dus ook een of-
ficiële lijst zal worden opgesteld. Voorlopig kunt 
u nog terecht op de website van Unio, de be-
roepsvereniging van arts-homeopaten via www.
homeopathie-unio.be (Algemeen > UnIo > Leden 
UnIo). Let op, niet elke arts-homeopaat is lid.

homeopaat zelf die aanraadde om 
de klassieke behandeling te blijven 
volgen, eventueel in een lagere do-
sis. In bijna de helft van de geval-
len wist de andere behandelende 
arts niet dat zijn patiënt tegelijker-
tijd een homeopathische therapie 
volgde. Eén op de tien responden-
ten kreeg conventionele genees-
middelen voorgeschreven door 
zijn (arts-)homeopaat.
Bij kinderen ruilde men zelfs nog 
vaker de conventionele behande-
ling volledig in voor de homeo-
pathische. Maar liefst 67 % stopte 
met de klassieke behandeling. 
Diegenen die toch beide therapie-
en tegelijkertijd bleven volgen, de-
den dit vooral op aanraden van de  
arts-homeopaat (aan een lagere 
dosis) en omdat ze de conventio-
nele weg niet helemaal durfden te 
verlaten.

Tijdelijke verslechtering
Typisch voor homeopathie is dat 
de symptomen juist kunnen ver-
ergeren bij het begin van de be-
handeling. Dit zou echter slechts 
van korte duur zijn. Ongeveer een 
derde (35 %) van onze responden-
ten ervoer zo'n achteruitgang, al 
was deze in de meeste gevallen 
slechts miniem. Amper twee op de 
honderd hadden last van blijvende 
bijverschijnselen. Een minpunt is 
dat meer dan de helft van onze 
respondenten (53 %) niet op de 
hoogte was gebracht van de moge-
lijkheid dat de symptomen tijdelijk 
konden verergeren.
Hoewel we met ons onderzoek 
geen uitspraken kunnen doen over 
het klinische effect van homeopa-
thische behandelingen, peilden 
we wel naar het ervaren resultaat 
van de therapie. Na zes maanden 

gaven heel wat mensen aan dat ze 
eigenlijk geen verandering hadden 
opgemerkt in hun gezondheids-
situatie. Toch is er ook een grote 
groep, namelijk ongeveer de helft 
van de respondenten of meer, die 
(lichte) verbetering voelde en dus 
tevreden was met de resultaten 
van de behandeling. 
Bij kinderen liggen de ervaren re-
sultaten in dezelfde lijn. Ook bij 
hen zag ongeveer de helft of meer 
een lichte tot aanzienlijke verbete-
ring. De grote uitzondering in dit 
patroon waren huidproblemen. 
Meer dan de helft zei daarbij geen 
enkele verandering te hebben ge-
zien.
Aan het eind van de rit zou meer 
dan de helft van de respondenten 
homeopathie zeker en vast aan-
bevelen aan familie of vrienden. 
Ouders van met homeopathie 
behandelde kinderen waren zelfs 
nog enthousiaster: bijna zeven op 
de tien zouden het aanraden voor 
andere kinderen. Goed nieuws 
voor een therapie die rekent op 
mond-tot-mondreclame. 

Peter Kupers en Daisy Van Lissum

>

Ervaren evolutie van klacht bij volwassenen 
(in %)

7

9 

6 

3 

11 

3 

allergie en overgevoeligheid

psychologisch probleem

probleem met de luchtwegen

stress, angst, depressie

spijsverteringsprobleem

bewegingsapparaat

30 

43 

48 

35 

46 

31 

44

30 

50 

32 

57 

19 

18 

17  

12 

11  

9 

verslechterd

geen verandering

licht verbeterd

opmerkelijk verbeterd

29

Meer dan 
de helft zou 

homeopathie 
aanbevelen  
aan familie 
en vrienden


