Alternatieve en occulte geneeswijzen

Falen van geneeskunde
Onwil fouten toe te geven
Bijwerkingen van medicijnen
Te technische benadering
Kosten lopen uit de hand
Gezondheid ‘te koop’

16 mei 2018, CSFR Panoplia in Leiden

Vanwaar de hang naar
alternatieve geneeswijzen?
Appel op mystiek,
op de natuur,
geven tijd en aandacht,
doen geen hoge
wetenschappelijke claims
maar beloven van alles.

Drie ﬁlters

1. Is de behandeling eﬀectief?

1. Is het eﬀectief?
2. Is het rationeel?
3. Is het occult?

• ‘Gewone’ genezende eigenschappen
• Helende kracht van het lichaam
• Farmacologisch actieve substanties
• Placebo-eﬀect
• Nog onverklaard

• Bovennatuurlijke genezende eigenschappen
(punt 3.)
• Tekenen en wonderen
• Magie / toverij

Homeopathie

Acupunctuur

• Contaminatie (bacteriën,
zware metalen, pesticiden)

• Taoïstisch wereldbeeld
(of religie?): yin – yang
• De pols voelen
• Meridianen
• ‘Moet goed zijn want
vele eeuwen ervaring’

• Dosering varieert fors
• Ontmoedigt gebruik van
echte medicatie
• Geldverspilling
• Ontmoedigt kritischwetenschappelijk denken
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Alternatieve en occulte geneeswijzen

Pragmatisch

“Baat het niet, het schaadt ook niet”

Protest

tegen materialistisch denken
en teleurgesteld in de reguliere geneeskunde,
wantrouwen tegen de wetenschap

Principieel

“Wat uit de natuur komt, is te prefereren”
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2. Is de behandeling rationeel en
maatschappelijk toelaatbaar?
Of mogelijk riskant?
• Leeftijd van de patiënt
• Kosten: rechtvaardige verdeling, verspilling
• Cultureel of sociaal geaccepteerd (plastisch)
• Interactie met andere geneesmiddelen
• Gevaar voor bijwerkingen, toxiciteit
• Risico van te late diagnostiek
• Risico van niet starten noodzakelijke behandeling

3. Is het occult?

Kruidengeneeskunde,
fytotherapie

• Verontreinigd wereldbeeld door esoterische
elementen (Bijbel: gnosis)
• Diagnostiek met behulp van bovennatuurlijke
middelen (waarzeggerij, helderziendheid)
• Behandeling met bovennatuurlijke middelen
• Methode die patiënt opent voor demonische
beïnvloeding (hypnose, trance, mindfulness)

• Geneeskrachtige
werking
(Belladonna, opium)
• Bijwerkingen en
interacties
(sint-janskruid, ginseng)

Holistische geneeskunst

Reiki,
magnetiseren,
therapeutic touch,
qigong
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