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Homeopathie  
 
De vraag 
Waarom is homeopathie in Nederland zo negatief in de media terwijl dit in Duitsland en 
Zwitserland een erkende therapie is die ook in alle onderzoeken die daar uitgevoerd zijn als 
kostennegatief (dus goedkoper dan de gewone geneeskunde!) en ook dus vergoed worden 
door de ziektekostenverzekeringen als reguliere zorg. Zelfs de nabehandeling van kanker 
door Jens Wurster wordt vergoed omdat deze werkt en goedkoper is. Zijn wij nou dom of 
vergeten we verder te kijken dan naar de reguliere zorg.  
De kosten voor de gezondheidszorg gaan steeds verder omhoog, onder andere door het 
toenemende aantal chronisch zieken. Deze groep is juist heel goed te behandelen met 
homeopathie. Is het dan niet logisch om met deze groep een proef op te zetten met 
homeopathie zodat deze mensen een kans krijgen om op deze wijze te genezen. Hoe weten 
we dat het niet werkt in Nederland als we het niet eens proberen? 
 
Van Zalinge, Dronrijp 
 
Het antwoord 
Al wordt homeopathie door vrijwel elke verzekeraar wel aangeboden in de aanvullende 
verzekering, het wordt inderdaad niet vergoed in de (verplichte) basisverzekering. Het 
College voor Zorgverzekeringen (CVZ) adviseert de minister van Volksgezondheid over de 
basisverzekering op basis van vier ‘pakketprincipes’: noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid, 
effectiviteit en kosteneffectiviteit. Zolang een middel hieraan niet voldoet, dan is het 
maatschappelijk niet verantwoord om publiek geld (“ons” geld) hiervoor uit te trekken. Dat 
homeopathische middelen kostenbesparend zouden zijn, en dus uitermate kosteneffectief, 
zegt niet zo veel: het stoppen met het behandelen van patiënten op de Intensive Care is dat 
ook, maar dat zal ten koste gaan van de overleving van deze patiënten. Kostenbesparend is 
pas een nuttige eigenschap als de gezondheidsuitkomsten net zo goed zijn, of beter. Met 
andere woorden: het middel moet éérst effectief zijn. 
 
Volgens de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland zijn homeopathische 
middelen planten of stoffen met een minerale of dierlijke oorsprong die zijn 
“gepotentieerd”: volgens een bepaalde methode verdund en geschud.[1] Dit gebeurt 
vervolgens zo vaak, dat van het oorspronkelijke basismateriaal niets meer te vinden is in 
het uiteindelijke middel. Hoe homeopathie zou werken is daarom wetenschappelijk 
onwaarschijnlijk [2,3,4] en eigenlijk gewoon onmogelijk.[5]  
 
Om toch de effectiviteit aan te tonen heeft de British Homeopathic Association (BHA) in 
2009 alle beschikbare bewijs van werking verzameld voor een hoorzitting in het Britse 
parlement.[6] Hierin werden vier overzichtsstudies genoemd. Jean-Pierre Boissel, 
betrokken bij twee van de studies [7,8], stelde later verbaasd te zijn dat zijn studies 
opgenomen zijn. Hij en zijn collega’s hadden vooral veel bias gevonden: systematische 
afwijkingen veelal veroorzaakt door een gebrekkige onderzoeksopzet.[9] Hoe beter de 
onderzoeksopzet, hoe minder voordelig de resultaten voor homeopathie.[7,8] De derde 
studie vond dat er niet voldoende bewijs was om harde conclusies te trekken.[10] De 
laatste studie, uit 1997 [11], is twee jaar later bijgewerkt met een update die kritischer was 
over homeopathie.[12] Deze is expres uit de review van de BHA gelaten.  
Wanneer positieve resultaten gevonden worden, zijn deze te verklaren door gebrekkig 
onderzoek, reporting bias (selectief rapporteren) of gewoon toeval.[2,7,8,10-12]  



 

De uitkomsten van de hoorzitting in het Britse parlement waren duidelijk: er is al heel veel 
onderzoek gedaan, homeopathie werkt niet, en het is onethisch om nieuwe studies op te 
zetten.[4,13]  
Dat het niet “werkt” (aantoonbaar effectief) wil overigens niet zeggen dat het niet “helpt” 
(de patiënt voelt zich beter). Het placebo-effect is daar het beste voorbeeld van: geef 
iemand een suikerpil, zeg dat ze zich daarvan beter gaan voelen, en veel mensen zullen zich 
ook daadwerkelijk beter voelen. Niet omdat het werkt (het is immers een suikerpil), maar 
door het placebo-effect. Veel mensen voelen zich ook daadwerkelijk beter nadat ze 
homeopathische middelen hebben genomen: het “helpt”. Hierdoor zijn veel mensen ervan 
overtuigd dat het ook “werkt”, maar dat is toch een stap verder. Het verschil tussen 
“werken” en “helpen” is vooral psychologisch en wordt daarom alleen gevonden bij relatief 
“zachte” uitkomstmaten als pijnbeleving, concentratie, kwaliteit van leven en 
vermoeidheid.  
 
Dat brengt ons op het voorbeeld van Dr Jens Wurster. Deze Duitse arts in Zwitserse dienst 
was betrokken bij een studie van 639 kankerpatiënten aan de Universiteit van Freiburg, die 
in twee groepen waren verdeeld: een groep die werd behandeld in een regulier ziekenhuis, 
en een groep die werd behandeld in een homeopathisch behandelcentrum.[14]  
De patiënten die werden behandeld met homeopathische middelen rapporteerden na drie 
en twaalf maanden een betere kwaliteit van leven en minder vermoeidheidssymptomen: 
klassieke voorbeelden van effecten die ook met een placebo behaald kunnen worden. Er 
was verder dus niet gekeken naar verschil in overleving of andere “harde” uitkomstmaten. 
Daarbij komt nog dat de behandeling niet dubbelblind én niet gerandomiseerd was: de 
behandelaar en de onderzoeker wisten dus of de patiënt homeopathische zorg kreeg 
(observer bias), en de patiënt had daar ook zelf voor gekozen (selection bias). Dit zijn 
methodologisch grote problemen, waardoor uiterst voorzichtig moet worden omgegaan 
met mogelijke conclusies.  
 
Beweringen over harde uitkomstmaten komen uit een door Wurster zelf geschreven 
boek.[15] Daarin bespreekt hij de resultaten van 12 “uitbehandelde kankerpatiënten” die 
hij behandeld heeft, waarvan er na 6 jaar nog tien in leven zijn. Echter: geen rigide 
onderzoeksopzet; geen vergelijking met een niet-behandelde groep; geen bewijs dat hij niet 
selectief heeft gekozen uit zijn patiënten; geen wetenschappelijke publicatie. Met andere 
woorden: geen bewijs. Een arts die daadwerkelijk ernstig zieke patiënten wil beter maken, 
zorgt voor een goede studie en een dito wetenschappelijke publicatie om zijn resultaten 
wereldkundig te maken, vóór zich via een boek in het lezingencircuit te begeven. Iemand 
die kan aantonen dat homeopathie het leven van kankerpatiënten verlengt, zal weliswaar 
eerst met scepsis worden ontvangen (zoals iedereen die iets onwaarschijnlijks beweerd in 
de wetenschap), maar zal uiteindelijk, als de onderzoeksresultaten blijven staan na diverse 
toetsen, de medische wetenschap kunnen veranderen. 
 
“Baat het niet, dan schaadt het niet” wordt vaak nog wel gezegd. Maar ook dat is niet waar. 
Zelfs als een homeopathisch middel alleen maar een duur flesje water is, dan zijn de 
gezondheidsgevaren ernstig, als mensen bewezen effectieve behandelingen vermijden.  
Daarmee komen we terug op de kostenbesparingen. Een homeopathische behandeling, die 
uit zichzelf ook geld kost, kán alleen kostenbesparend zijn in twee gevallen: als daarvoor 
een andere (aantoonbaar effectieve) behandeling niet wordt gegeven, of als de patiënt 
eerder is overleden en daardoor minder zorgkosten heeft. Beide geen aantrekkelijke opties. 
 



 

Nieuwe studies zijn onnodig gezien de grote hoeveelheid aan beschikbaar bewijs, en zijn 
zelfs onethisch te noemen.[13] Daarnaast zijn er nog financiële obstakels. Zelfs als de te 
vergelijken behandelopties gratis zijn, dan kost een onderzoek (veel) geld: het zoeken van 
deelnemers, het bijhouden van resultaten en het analyseren van gegevens. In het geval van 
geneesmiddelen zijn het meestal farmaceuten die deze studies opzetten en betalen; in het 
geval van homeopathische middelen kunnen het bijvoorbeeld de fabrikanten zelf zijn die 
dit oppakken. Het is een teken aan de wand dat dit niet gebeurt, ondanks de enorme 
voordelen voor fabrikanten van homeopathische middelen als de werking zou worden 
aangetoond.  
 
Waarom homeopathische middelen niet vergoed worden in Nederland? Omdat ze niet 
voldoen aan het pakketprincipe van effectiviteit. In het beste geval zijn homeopathische 
middelen een placebo gegeven door naïeve optimisten, in het ergste geval een dure vorm 
van bedrog verkocht aan soms radeloze patiënten.  
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