
De lange weg tussen gelijk hebben en gelijk krijgen 

 

 

Tussen 1998 en 2005 vond in Zwitserland, volgend op een besluit van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, het Programm Evaluation Komplementärmedizin (PEK) plaats, om de 

effectiviteit, geschiktheid 1) en kosteneffectiviteit van vijf complementaire geneeswijzen te 

onderzoeken: homeopathie, antroposofische geneeskunde, neuraaltherapie, fytotherapie en 

traditionele Chinese kruidengeneeskunde. De gevolgen hiervan waren niet gering. 

 

Ton Nicolai, arts 2) 

 

Tijdens het Zwitserse onderzoek werden bovengenoemde geneeswijzen vergoed door de 

basisgezondheidsverzekering, mits ze werden uitgeoefend door artsen met een specifiek 

diploma, erkend door de Zwitserse algemene artsenvereniging FMH. De afspraak was dat die 

vergoeding zou worden voortgezet als de uitkomst van de studie positief zou zijn. 

Er kwam een stuurgroep die onder leiding stond van het Federaal Bureau voor de Gezondheid 

(Bundesamt für Gesundheit – BAG), met vertegenwoordigers van de complementaire 

geneeskunde, van de (reguliere) huisartsgeneeskunde en met een wetenschappelijk 

onderzoeker. Daarnaast was er een expertgroep, een programmaleiding voor organisatorische 

zaken, en een internationale wetenschappelijke review-groep die bestond uit zes hoogleraren 

uit Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië en Zwitserland. Zij waren verantwoordelijk voor 

de wetenschappelijke kwaliteit van het rapport. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen, 

een praktijkstudie en een literatuurstudie. 

 

Praktijkstudie: met gebreken 

Uit de praktijkstudie bleek dat in 2002 in totaal 10,6% van de Zwitserse bevolking gebruik 

maakte van minstens één van de vijf complementaire geneeswijzen, waarvan homeopathie de 

meest gebruikte was. In vergelijking met patiënten die door reguliere artsen werden 

behandeld, waren de patiënten die door complementair werkende artsen werden behandeld 

meestal jonger, van het vrouwelijk geslacht en beter opgeleid. De keuze van de patiënt 

speelde een belangrijkere rol bij de therapie, de consulten duurden langer en de patiënten 

waren meer tevreden. Daarnaast hadden deze patiënten vaker chronische (en ernstigere) 

aandoeningen. Bijwerkingen werden door opvallend weinig patiënten gerapporteerd, behalve 

bij fytotherapie. 

Tevens bleek dat bij complementaire geneeswijzen de totale jaarlijkse kosten beduidend lager 

waren dan bij reguliere zorg. De complementair werkende artsen behandelden echter minder 

patiënten en relatief vaker jongere en vrouwelijke patiënten. Als hiervoor gecorrigeerd werd, 

bleken volgens het rapport de totale patiënt-gerelateerde kosten niet significant te verschillen 

van die van conventioneel behandelde patiënten. 

De kostenstructuur werd voor een groter deel dan bij de reguliere zorg bepaald door de 

consultatie en voor een kleiner deel door de geneesmiddelen. Er vond echter geen correctie 

plaats voor de chroniciteit, ernst van de ziektesymptomen en co-morbiditeit. Evenmin werd 

rekening gehouden met kosten van verwijzing, ziekenhuisopname (bij reguliere zorg 

tweemaal zo hoog als bij bijvoorbeeld homeopathische zorg), ziekteverzuim, bijwerkingen, en 

verminderde kwaliteit van leven. Door methodologische problemen en tijdgebrek konden ook 

de resultaten van de behandeling niet worden geëvalueerd. Indien deze gegevens wel zouden 

zijn verdisconteerd, dan waren de conclusies volgens de deelnemende artsen veel gunstiger 

geweest. 

 

Literatuurstudie: merkwaardige interpretatie 



Voor elk van de vijf complementaire geneeswijzen vond een systematische review van de 

onderzoeksliteratuur plaats. Daarnaast werden er meta-analyses (systematische reviews met 

een statistische evaluatie van de verzamelde data) verricht van placebo-gecontroleerde 

klinische studies voor homeopathie, fytotherapie en traditionele Chinese kruidengeneeskunde. 

Bij de andere twee geneeswijzen was dat niet mogelijk omdat daarvan geen of te weinig 

placebo-gecontroleerde studies bestonden. 

De systematische reviews lieten een gunstig beeld van de werkzaamheid zien. Met name bij 

fytotherapie en homeopathie was dit gebaseerd op de evaluatie van gepubliceerde 

systematische reviews en gerandomiseerde klinische studies. In het geval van traditionele 

Chinese kruidengeneeskunde bleken er nauwelijks gerandomiseerde studies van Westerse 

bodem. Bij antroposofische geneeskunde was een zeer beperkt aantal gerandomiseerde studies 

beschikbaar en een groter aantal andere studies. De veiligheid van alle vijf therapieën werd 

gunstig bevonden met enige reserve ten aanzien van neuraaltherapie en traditionele Chinese 

kruidengeneeskunde. 

Op basis van de literatuur werd geconcludeerd dat in vele landen het gebruik van 

complementaire geneeskunde aanzienlijk was en nog steeds toenam. Voor kosteneffectiviteit 

bleken slechts geïsoleerde studies te bestaan, waardoor geen sterke conclusies konden worden 

getrokken. Voor antroposofische geneeskunde en homeopathie bleek er bewijs dat de kosten 

op zijn minst worden goedgemaakt door besparingen elders. 

Hoewel de meta-analyses waren gebaseerd op dezelfde gegevens als de eerdergenoemde 

reviews, kwamen de auteurs van de meta-analyses tot enigszins andere conclusies. Zij 

meenden dat de placebo-gecontroleerde studies in de homeopathie niet hadden aangetoond dat 

homeopathie meer dan een placebo-effect had. Bij fytotherapie werd wel een positief resultaat 

gezien, net als in de review. Traditionele Chinese kruidengeneeskunde liet geen 

ondubbelzinnig resultaat zien. 

 

Discrepanties tussen reviews en meta-analyses 

Hoewel oorspronkelijk afgesproken was dat de stuurgroep verantwoordelijk was voor de 

publicatie van het rapport, werd kort voor de geplande publicatie door de BAG een 

evaluatiecommissie ingesteld die de uiteindelijke publicatie voor zijn rekening nam. Hierin 

zaten twee juristen van de programmaleiding, twee artsen van de BAG en een methodoloog. 

Het eindrapport werd in april 2005 gepubliceerd. 

Naar de mening van de evaluatiecommissie was de interpretatie van de reviews wat al te 

rooskleurig. Daarnaast meende de commissie dat de geldigheid van de conclusies van de 

meta-analyses vanuit een methodologisch perspectief als beperkt moesten worden gezien. De 

verschillen tussen de conclusies van de meta-analyses en de reviews zouden voornamelijk zijn 

veroorzaakt doordat positieve resultaten van de homeopathische studies door de 

reviewexperts als betrouwbaar werden gezien, maar door de meta-analyse-experts niet. 

De commissie beweert dat er voor beide standpunten argumenten kunnen worden gevonden 

en dat consensus niet waarschijnlijk is. De evaluatiecommissie geeft toe dat een gebrek aan 

plausibiliteit niet kan worden gezien als bewijs voor onwerkzaamheid. In Evidence Based 

Medicine is dat namelijk geen criterium. 

De homeopathische wereld was heftig verontwaardigd over de conclusie van de meta-analyse. 

De auteurs hiervan, werkzaam in het Institut für Sozial- und Präventivmedizin van de 

Universiteit van Bern, onder leiding van Professor Matthias Egger (een verklaard 

tegenstander van homeopathie), baseerden namelijk hun conclusies op slechts acht grote 

studies uit een totaal van 110 studies, omdat ze meenden dat relatief grote studies 

betrouwbaarder zijn. Deze grote studies vonden echter plaats met standaard-homeopathie en 

niet de gebruikelijke geïndividualiseerde homeopathie. 

Daarnaast werden bij die meta-analyse studies van verschillende interventies bij verschillende 



ziektes op één hoop gegooid, terwijl de effectiviteit van de behandeling vanzelfsprekend van 

ziekte tot ziekte kan verschillen. Deze meta-analyse werd later gepubliceerd in The Lancet 3) 

en gaf aanleiding voor de redactie van dit blad te concluderen dat dit het ‘einde van de 

homeopathie’ betekende. 

 

Standpunt van de overheid 

De regering en het BAG wilden het rapport aanvankelijk niet publiceren en gelastte een 

conferentie af, waar de resultaten zouden worden gepresenteerd en bediscussieerd. Sommige 

medewerkers werden gedwongen gegevens van hun computer te verwijderen en een laatste 

bijeenkomst van de internationale review-groep werd geannuleerd. De aanbeveling in de 

voorlaatste versie van het rapport om de complementaire geneeswijzen in het basispakket te 

houden, bleek in de definitieve versie verdwenen. Minister van Volksgezondheid Couchepin 

wilde geen aanbeveling ‘omdat die de besluitvorming zou beïnvloeden’. Uiteindelijk meende 

de regering dat er volgens het rapport geen wetenschappelijk bewijs was voor de effectiviteit 

en kosteneffectiviteit van complementaire geneeswijzen en zij besloot de vergoeding hiervan 

door de basisverzekering niet te verlengen. De regering stemde er uiteindelijk onder druk wel 

mee in dat het rapport en bepaalde onderzoeksgegevens op internet werden geplaatst en 

beschikbaar werden gesteld ten kantore van het BAG. 

 

Naschrift 

De gemeenschap van patiënten, artsen, therapeuten, fabrikanten en andere aanhangers van 

complementaire geneeswijzen namen met deze gang van zaken geen genoegen en besloten 

daarop – onder de naam van ‘Ja zur Komplementärmedizin’ – een campagne te beginnen om 

een volksstemming te laten plaatsvinden over een verandering van de grondwet. Dat bleek de 

enige manier om de regering te dwingen complementaire geneeswijzen een plaats te geven in 

het gezondheidszorgbestel. Binnen twaalf maanden werden 140.000 handtekeningen 

verzameld, ruim voldoende voor een volksstemming. Die werd in mei 2009 gehouden en 

daarbij stemde 67% van de bevolking voor de grondwetswijziging. Momenteel is de 

inmiddels opgerichte koepelvereniging van complementaire geneeskunde in druk overleg met 

de autoriteiten om de complementaire geneeswijzen daadwerkelijk te reguleren. Niet alleen 

om die weer in de basisverzekering te laten opnemen, maar ook om inzichten in en kennis van 

complementaire geneeswijzen te integreren in wetenschappelijk onderzoek en medisch 

onderwijs. 
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