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Amsterdam, 4 maart 2013 
Betreft: complementaire behandelmethoden 

 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

Zelfzorgmiddelen met de bacteriegroeiremmende stof propyl-4-

hydroxybenzaat liggen open en bloot bij de drogisterij als probaat 

middel bij beginnende keelpijn, terwijl de oorzaak van keelpijn meestal 

een virus is en de stof dus nutteloos is. Maar van de homeopathische, 

antroposofische of fytotherapeutische middelen kan ik bij de drogist 

alleen nog maar ‘blanco’ doosjes en nutteloze bijsluiters vinden.  

 

Na een recente poliklinische kaakoperatie kon ik het standaardrecept 

van de kaakchirurg voor twintig poeders Ibuprofen (advies: 1
e
 poeder 

innemen vóór de verdoving is uitgewerkt) naast me neerleggen dankzij 

het homeopathische pijnstillende middel Traumeel; terwijl op de 

bijsluiter van Traumeel in Nederland nota bene alleen nog mag staan: 

“zonder specifieke therapeutische indicatie”. Wat is hier aan de hand? 

Leven we tegenwoordig in Moskou aan de Rijn (terminologie 

Annemarie Jorritsma)? De verwijzingen naar relevante literatuur in de 

bijsluiters blijken onder uw ministerschap ontoegankelijk geworden. 

Uw beleid in deze staat voor een onwenselijke vorm van bevoogding.  

 

Op mijn brief aan u d.d. 10-12-2012 kreeg ik van uw directeur 

Communicatie, Stephan Koole, een volkomen onbevredigende reactie 

d.d. 01-02-2013. Blijkbaar heb ik onvoldoende duidelijk kunnen maken 

dat mijn brief was en is geschreven als een krachtig protest tegen de 

rechtsongelijkheid die uw beleid oproept.  

 

- Het afgedwongen verbod op vermelding van een indicatie op 

homeopathische zelfzorggeneesmiddelen (voorheen onderbouwd 

met literatuur en voorzien van een disclaimer). Met het aannemelijke 

gevolg dat de homeopathische zelfzorggeneesmiddelen geleidelijk 

van de markt zullen verdwijnen.  
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- De BTW-ongelijkheid van CAM-therapeuten, waardoor patiënten 

die complementaire behandelmethoden zoeken meer moeten betalen 

aan gezondheidszorg dan andere patiënten. 

 

Ga ik naar de huisarts voor terugkerende migraine en geeft hij me een 

recept voor domperidon en ibuprofen, dan betaal ik 0 % BTW voor het  

consult; wend ik me met dezelfde klacht tot een niet-reguliere 

behandelaar, dan dien ik 21 % BTW te betalen.  

 

Migrainelijders – zoals ook ik er lang een ben geweest – die na een 

eindeloos beroep op pijnstillers eindelijk een definitief antwoord vonden 

op hun eindeloze hoofdpijnen via de acupunctuur of ayurvedische  

geneeskunde of anderszins, worden gestraft met een BTW heffing van 

21%, omdat de in hun geval effectief gebleken therapie niet onder de 

geneeskunst zou vallen.   

 

In wat voor samenleving leven we? Alsof Nederland met u als voorman 

tot een nieuwe dogmatische staatsgodsdienst heeft besloten. De 

staatsbevoogding van een minister die het burgers zo moeilijk mogelijk 

probeert te maken om buiten de door haar voorgeschreven paden te 

lopen.  

 

Praktisch gevolg van uw beleid is dat u grote commerciële 

farmaceutische bedrijven een voorsprong geeft in de markt en kleinere 

producenten op achterstand plaatst; dat u de toegang van burgers tot 

niet-reguliere behandelmethoden met fiscale middelen belemmert; dat u 

de markt voor zelfzorgmiddelen heeft veranderd in een doolhof.  

 

Terwijl volgens het CBG homeopathische geneesmiddelen met indicatie 

relatief veilig zijn, maakt u geen onderscheid tussen de hoge risico’s van 

reguliere medicatie en de lage risico’s van homeopathische en 

antroposofische geneesmiddelen. Vergelijk de bijwerkingen van 

Traumeel (= nul) met die van Ibuprofen! Terwijl slechts 1 op de 120 

regulier medische handelingen als ‘evidence based’ is te betitelen, drukt 

u de niet-reguliere geneeswijzen naar de achteruitgang.  

 

Waar politiek en deskundigen tot in het oneindige kunnen redetwisten 

over het effect van overmatig geweld in games en films; en waar u – 

ondanks de hoge maatschappelijke kosten – roken opvat als een kwestie 

van vrije keuze van mensen, belemmert u burgers wel in hun vrije keuze 

voor niet-reguliere takken van gezondheidszorg.  

 

Een klemmend verzoek: Laat ons als burgers onze eigen keuzes maken 

inzake ziekte en/of gezondheid. Ga niet expliciet of impliciet sturen als 

burgers met hun gezondheidskeuzes voor middelen en therapieën kiezen 

waarvan het veronderstelde gunstig effect – vanuit de aard van de 

therapieën en gelet op de verdeling van middelen – moeilijker te 

kwantificeren is. Ook al is het klinische bewijs mogelijk nog niet 

voorhanden, deze burgers berokkenen geen schade en besparen de 

gemeenschap vermoedelijk in preventieve zin veel medisch geld.  
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Laat mensen vrij in hun gezondheidskeuze! Stop de rechtsongelijkheid!  

 

 

Hoogachtend,  

 

 

Bart Hommersen  

 

 

 


