
Weerwoord U.H.B. op rapport K.C.E. 
 
Met de hulp van het  E.C.H. en de L.M.H.I. heeft de UHB een argumentatie opgebouwd die 
moet aantonen dat het werk van het KCE (Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) een 
manipulatie van feiten is met als rechtstreeks gevolg dat zijn conclusie over de werkzaamheid 
van homeopathische geneeskunde vertekend is. Wij willen u graag van de samenvatting van 
dit onderzoek op de hoogte brengen. 
 
1. Algemene informatie  

 
In het KCE-rapport was het de bedoeling om de toestand van de homeopathische geneeskunde 
in België te beschrijven. Het KCE-rapport is geen H.T.A.-rapport (Health Technology 
Assessment) gezien het geen kosten-batenanalyse uitgevoerd heeft. De opdracht was om de 
volgende punten te onderzoeken: 

o Hoe doeltreffend is de homeopathie? Wat zijn de voor- en nadelen?  
o Welke definitie hanteert deze geneeswijze zelf en hoe wordt deze geneeskunde 

gebruikt door de Belgische bevolking?    
o Wat is het wettelijk statuut in België en hoe is de homeopathie in België 

georganiseerd? 
o Hoe worden de homeopaten opgeleid? 

 
2. Het wetenschappelijk gedeelte van het KCE-rapport 
 
2.1. Het wetenschappelijk gedeelte van het KCE-rapport is een review van “systematic 

reviews”.  
In een systematische review  

o wordt op een systematische manier gezocht naar al de beschikbare literatuur over een 
bepaald onderwerp,  

o worden op voorhand de exclusiecriteria vastgelegd, 
o maakt voorkennis een objectieve review onmogelijk.  

Om bewijskracht te hebben op het hoogste niveau moeten verschillende RCT’s gedaan 
woorden met hetzelfde homeopathisch middel voor een zelfde indicatie.  Van 1950 tot 2009 
werden 142 RCT’s uitgevoerd voor 74 verschillende indicaties.  Vertrekkend vanuit dit 
gegeven kunnen we besluiten dat bewijskracht op het hoogste niveau uitgesloten is.  Dit geldt 
trouwens voor 89 % van de klassieke middelen die we gebruiken in de geneeskunde. 
Het is niet mogelijk om het KCE-rapport te herhalen (wat één van de vereisten is voor goed 
wetenschappelijk onderzoek) gezien:  

o de 80 weerhouden basis-reviews niet gekend zijn; 
o de criteria voor uitsluiting niet duidelijk zijn: er zijn 54 gevallen van uitsluiting; in 17 

gevallen daarvan wordt er geen enkele reden van uitsluiting opgegeven. 
 
2.2. Inclusiecriteria 

 
o Alle systematische reviews en meta-analyses die homeopathie geëvalueerd hebben 

voor bepaalde medische aandoeningen met zoekdatum na 2000, 



o Alle HTA-rapporten (Health Technology Assessment) waarin men naast een evaluatie 
van de werkzaamheid volgens de E.B.M. (Evidence Based Medicine), ook een 
onderzoek doet naar de kosten en baten. 

  
2.3. Wat wordt er geëxcludeerd door deze inclusiecriteria te hanteren ? 
 

o Alle meta-analyses gepubliceerd voor 2000 
o Vier van de vijf homeopathische meta-analyses hebben zoekdata voor 2000. 
o Deze vier meta-analyses (Kleijnen 1991i, Linde 1997ii, Linde 1999iii, Cucherat 

2000iv

o Alle aandoeningen die niet in een systematische review samengevat zijn en alle 
RCT’s (Randomised Clinical Trial) waarvan er slechts één RCT is per aandoening. 

) rapporteerden dat het effect van homeopathie niet kan toegeschreven 
worden aan het placebo-effect. 

 
2.4. Problemen met RCT’s in de homeopathie 

 
o We behandelen symptomen, geen diagnoses. 
o Eenzelfde middel is niet geïndiceerd voor dezelfde symptomen bij verschillende 

patiënten. 
o De meetinstrumenten die gebruikt worden om een resultaat te meten, dienen 

aangepast te worden (bijvoorbeeld vragenlijsten over de levenskwaliteit : QoL) 
 

 

3. Tekortkomingen review KCE 
 
o Er zijn geen systematische reviews noch meta-analyses van vóór 2000 opgenomen die 

de homeopathische geneeskunde geëvalueerd hebben voor bepaalde medische 
aandoeningen.  
- Argumenten waarom deze limiet gehanteerd is, ontbreken.  
- Normaal moet er een reden opgegeven worden.  
- Toeval wil dat er eind jaren ‘90 vier meta-analyses gepubliceerd werden die een 

duidelijke evidentie toonden dat homeopathische geneeskunde méér is dan 
placebo.  

- Van de 80 gevonden reviews werden er 54 reviews uitgesloten uit het KCE-
rapport. Enkel voor 37 van deze 54 uitgesloten studies is er een reden opgegeven. 
Normaal moet elke exclusie beargumenteerd worden. 

- Zesentwintig reviews werden uiteindelijk weerhouden waarvan er in drie reviews 
geen studie gevonden werd die homeopathie behandelde. Die reviews besluiten dat 
homeopathie niet werkzaam is voor dementie, wandelen bij dementie en enuresis 
nocturna, doch dit werd nooit onderzocht in de homeopathie. Hier kan er enkel 
geconcludeerd worden dat homeopathie niet onderzocht werd in deze indicaties; er 
kan niet geconcludeerd worden dat homeoapthie NIET werkzaam is in deze 
indicaties.   
 

o Twaalf reviews ontbreken in de lijst van het KCE. Allen werden gepubliceerd na 
2000. Hiervan rapporteren er acht een positief resultaat. 



o Er is één H.T.A.-rapport  (Health Technology Assessment) gekend over homeopathie 
(Börnhoft, 2006v

 

). Een HTA-rapport kijkt niet alleen naar de werkzaamheid, maar 
kijkt ook naar kosten-effectieviteit. Het HTA-rapport van Börnhoft van 2006 keek 
naar alle beschikbare literatuur en concludeerde dat homeopathie meer is dan louter 
placebo-effect en dat homeopathie een positieve kosten-batenverhouding heeft.  Het 
HTA-rapport van Börnhoft werd door het KCE uitgesloten omdat de rapportering van 
de effecten niet beantwoordt aan de criteria van Cochrane.  De rapportering die 
gebruikt werd in het Börnhoft-rapport is nochthans exact dezelfde als in de andere 
reviews.  

4. Het KCE kiest in zijn rapport bewust voor ouderwetse definities van 
homeopathie, het homeopathisch geneesmiddel, de verdunning en van de 
dynamisatie. 

 

5. Evidence voor homeopathische geneeskunde ? 
lijst op de website van de Londense ,,Faculty of Homeopathy’’ 
(http://www.facultyofhomeopathy.org/research/systematic_reviews/index.html ) 
 
o Indien je een geneesmiddel wil beoordelen dan is het ideale design de RCT 

(Randomised Clinical Trial). 
o 142 RCT’s zijn gepubliceerd tussen 1950 en 2009; vierenzeventig verschillende 

aandoeningen werden onderzocht 
o 63  RCT’s rapporteren een positief resultaat, 11 RCT’s rapporteren een negatief 

resultaat, en 68 RCT’s leveren geen overtuigend bewijs. 
 
 
,,Faculty of Homeopathy’’, Londen :  
24 Reviews gekend waarvan 10 positieve resultaten.  

- Allergie 
- Diarree bij kinderen 
- Griep  
- Postoperatieve ileus 
- Reumatische aandoeningen 
- Seizoensgebonden allergische rhinitis 
- Bovenste luchtweginfecties, inclusief otitis media 

9 reviews die niet conclusief zijn:  
- Angst 
- Kankerbijwerkingen 
- Chronisch astma 
- Dementie 
- Depressie 
- Hoofdpijn en migrainepreventie 
- HIV/AIDS 
- Inductie van de arbeid bij bevalling 
- Grieppreventie.  

Geen bewijs voor werkzaamheid van homeopathie 

http://www.facultyofhomeopathy.org/research/systematic_reviews/index.html�


- Kinderen en adolescenten 
- Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
- Kanker behandeling 
- Verlaat optreden van spierpijn 
- Hoofdpijn en migrainepreventie 
- Grieppreventie.  
 

6. Ter vergelijking : het rapport over acupunctuur 
 
o H.T.A.-rapporten over acupunctuur : 32 
o Startdatum van zoekactie voor reviews is 2006.  Opgave van reden : het ,,Veteran’s 

Affairs technology assesment program’’ (2006) vatte alle voorafgaande literatuur 
samen. 

o Review of systematic reviews  
- 130 reviews uiteindelijk weerhouden  
- Correcte uitleg voor uitsluiting  

o Dit onderzoek is op zich goed uitgevoerd : 
- Opgave van reden voor de keuze van het jaartal 2006 
- Opgave van redenen voor alle exclusies van reviews 

 
7. Besluit 

 
o Slechts 11% van de middelen die we dagelijks in de klassieke geneeskunde gebruiken, 

beantwoorden aan de strenge criteria die men blijkbaar voor de homeopathie 
gehanteerd heeft (referentie :  
http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/about/knowledge.jsp ). 

o Er is wel degelijk bewijs voor de werkzaamheid van homeopathie (referentie: ,,Faculty 
of Homeopathy’’, Londen). 

o Het KCE-rapport is gemanipuleerd en sluit bestaande bewijzen uit : 
- Startdatum van inclusie na 2000 is niet gedocumenteerd en lijkt willekeurig om 

op die manier positieve publicaties van voor het jaar 2000 uit te sluiten. 
- Inclusie van 3 reviews die geen studies gerapporteerd hebben over 

homeopathie om op deze manier het aantal negatieve resultaten kunstmatig te 
verhogen. 

 
 
 

                                                           
i Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G. Clinical trials of homoeopathy British Medical Journal, 1991; 302: 316–323. 
ii Linde K, Clausius N, Ramirez G, et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-
controlled trials. Lancet, 1997; 350: 834–843. 
iii Linde K, Scholz M, Ramirez G, et al. Impact of study quality on outcome in placebo controlled trials of homeopathy. 
Journal of Clinical Epidemiology, 1999; 52: 631–636. 
iv Cucherat M, Haugh MC, Gooch M, Boissel JP. Evidence of clinical efficacy of homeopathy – A meta-analysis of clinical 
trials. European Journal of Clinical Pharmacology, 2000; 56: 27–33. 
v Bornhöft G, Wolf U, Ammon K, et al. Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice – 
summarized health technology assessment. Forschende Komplementärmedizin, 2006; 13 Suppl 2: 19–29. 
 

http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/about/knowledge.jsp�

	2.3. Wat wordt er geëxcludeerd door deze inclusiecriteria te hanteren ?
	Evidence voor homeopathische geneeskunde ?
	lijst op de website van de Londense ,,Faculty of Homeopathy’’ (http://www.facultyofhomeopathy.org/research/systematic_reviews/index.html )
	,,Faculty of Homeopathy’’, Londen :
	Ter vergelijking : het rapport over acupunctuur
	Besluit

