
MENSEN

Is een complementaire
of experimentele therapie
betrouwbaar?
David J. Kopskyen Jan M. Keppel Hesselink ontwikkelden een handleiding om verantwoord tot een

keuzete komen. De redactieziet hierin een nuttig hulpmiddel.

Patienten met MS kunnen door de re-

gulieregeneeskundeniet altijd optimaal
geholpen worden. Een deel van deze
mensengaat dan zoekennaar alterna-

tieven. Naast experimentele behande-
lingen zijn er dan de meer gevestigde
complementaire behandelingen (acu-
punctuur, homeopathie, haptonomie,
manueletherapie,etc),waarmeelanger
ervaring is opgedaan en waarvan men
in het algemeendenkt dat ze veilig zijn.

Drie keer nee is nee

Om tot een gewogen keuze te komen

hebben we een lijst ontwikkeld, be-

staande uit 5 hoofdvragen en 10 aan-

vullende vragen die u ter orientatie

kunt gebruiken als u voor het eerst in

contact komt met een therapeut die

niet-regulier werkt. Op de eerste 5 vra-

gen moet -naar onze mening het ant-

woord altijd 'ja' zijn, anders is de kans

van slagen van de therapie wel heel
klein. Als er meer dan in totaal 3 van de

totaal15 vragen met 'nee' beantwoord

wordt, is de kans naar onze mening erg

groot dat de therapie weinig of geen
effect zal hebben.

De 5 hoofdvragen die alle met Ja beantwoord dienen te wor-
den.

1. Zijn er meerderecentra in het land die dezetherapie leve-
ren?

Als het om slechts een of enkelegei"soleerdwerkende the-

rapeuten of centra gaat, is dit geengunstig teken.

2. Kan er na het consult betaald worden en is de prijs rede-
lOO
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Als vooraf veel betaald moet worden, is dat eenongunstig
teken.

3. Is er schriftelijke achtergrondinformatie beschikbaarover

de therapie en de indicaties waarvoor de therapie ingezet
wordt?

Geeninformatie maakt de therapie verdacht.

4. Wordt er een reeelbeeld geschetstvan wat de patient mag
verwachtenvan de therapie en hoe lang de therapie duurt?
Als beweerd wordt dat de ziekte voor een groot deel ge-
nezen kan worden zonder enige ondersteunende docu-
mentatie is dat een ongunstig teken.

5. Voelt het goed om met deze therapeut deze behandeling
te starten?

Er moet al in de eerste ontmoeting tussen therapeut of arts

een goed contact zi;n; zo niet dan is dit geen gunstig teken.

Dan kan men beter niet verder gaan.



~~DISCH..
De 10 aanvulIende vragen
De volgende vragen dienen om een completer
beeld te krijgen en kunnen gesteld worden als op

. de eerste5 vrageneenpositiefantwoordgegeven
is. Deze vragen zijn eerder bedoeld om in het
achterhoofd te houden, dan dat men die vragen
altijd zou moeten stellen.

6. Zijn het artsen of gediplomeerde paramedici
die de behandeling uitvoeren?
Experimentele behandelingen worden name-
lijk nog wel eensuitgevoerd door mensendie

geen medischeof parame-
dische opleiding heb-

,--....-
ben; dat is een ongun- K - ;;--.;

stig teken. L[~Ift\\'8JUn7. Wordt alles of een deel ~--
van de kosten ver- ~- -~

goed door de ziekte- ~~ "D .!lJ III
kostenverzekeraars?

Als de ziektekostenverze- - --
keraars niets vergoeden, terwijl wel een

aanvullende polis is afgesloten, gaat het

meestal om een experimentele therapie met

weinig kans van slagen.

8. Is de therapie beschikbaar in een centrum
in de westerse landen?

Als er ver gereisd moet worden en de (dure)

therapie wordt alskuurvan dagenof we-
ken aaneengesloten gegeven in cen-
trum in bijvoorbeeld Brazilie of Mexico,

is dat een ongunstig teken.
9. Zijn er verenigingen van therapeutendie

deze behandeling uitvoeren en is er op het
internet daarover informatie te vinden?

Als er geen verenigingen,zijn, is de therapie
meestal nog in een zeer vroege experimentele

faseen is er geenduidelijke informatie over de
werking,de veiligheidendekosten-effediviteit.

10. Zijn behandelprotocollen aanwezig en ter

inzage?
Indien dit niet zo is, is dat geen goed teken,
vooral niet als het om een dure experimentele
behandeling gaat.

11. Is er schriftelijk overleg tussen de experimen-
tele behandelaar en behandelende specialist
of huisarts?

Het is een goed teken als de behandelaar de

specialist of huisarts van de therapie en de the-

rapiedoelen op de hoogte stelt.

12. Is er een vervanging geregeld als de therapeut

ziek of afwezig is?

Zonder vervangingsregeling is de kans op ade-

quate behandeling klein.

13. Is de behandeling kosten-effectief?
Als er vele duizenden

euro's per jaar betaald
moet worden, moet de

effediviteit ook behoor-

lijk zijn De patient moet
het gevoel hebben dat

de kosten en de baten
met elkaar in evenwicht

zijn. Belangrijk is dan ook om van
te voren met de therapeut te besprekenwat
de te verwachten resultaten zijn en of er ver-

gelijkbarepatienten zijn behandeldmetgoe-
de resultaten (voorbeelden).Dan kan de af-

weging gemaakt worden of dat de kosten
waard is.

14. Zijn de diploma's van de therapeut ter
inzage (artsenbul, diploma fysiothera-
peut etc.)?

Indien de therapeut geen opleidings-
certificatenkan laten zien, is dat
geen goed teken.

15. Is er wetenschappelijk onderzoekverricht naar
de therapie (zie op het internet in 'Pubmed')?
Afwezigheid van literatuur over de behande-

ling in databanken zoals 'Medii ne' of 'Pub-

med' op het internet is een ongunstig teken.

De vragenlijst en verdere achtergrondinformatie

kan gevonden worden op www.fiCCOB,lVLJ
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