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Reactie op de artikelenserie ‘Alternatieve Geneeswijzen’ in
‘De Saambinder’
ONGEOORLOOFD
De Bijbel dient het richtsnoer te zijn van ons leven. Daarom moeten we de alternatieve methoden/geneeswijzen afwijzen waarvan duidelijk is dat het de toets van de Bijbel niet kan
doorstaan. De teksten die betrekking hebben op ongeoorloofde methoden hebben we op een
rijtje gezet: Deuteronomium 17:3, Deuteronomium 29:29, 2 Koningen 17:17, 2 Koningen
23:5, Jesaja 47:13, Jeremia 10:2, Amos 5:26. (Het is nuttig deze teksten na te lezen.)

Astrologie
Over astrologie is de Bijbel duidelijk. Zonder twijfel moet astrologie worden afgewezen. Medische astrologie kan een arts of therapeut bij meerdere vormen van diagnose en therapie
toepassen. In navolging van dr. Ouweneel wordt vaak gezegd dat iriscopie zijn oorsprong
vindt in astrologie.(1) Dat is niet juist. Astrologen delen alles in volgens de astrologie, zoals
ziektebeelden, kruiden, homeopathische middelen en ook iriscopie.

Occulte geneeswijzen
Wikipedia geeft de volgende omschrijving van occultisme:
“Occultisme is een verzamelbegrip voor verschillende praktijken en rituelen die zijn gebaseerd op veronderstelde esoterische kennis, gericht op de werking en beïnvloeding van trancendente (buitenzintuigelijke, bovennatuurlijke) krachten. Het woord occultisme komt van het
Latijn occultus, dat verborgen betekent. Hoewel occulte kennis in oude tijden inderdaad verborgen (geheim) werd gehouden, heeft deze verborgenheid tegenwoordig vooral betrekking
op de diepe geestelijke veronderstelde werkelijkheid die niet kan worden begrepen met het
materialistisch ingestelde verstandelijke denken, dat ten grondslag ligt aan de moderne natuurwetenschappen.”
We spreken, zoals in het voorgaande blijkt, van occultisme wanneer men in contact staat
met bovennatuurlijke krachten. Dit kan door zich bewust met boze geesten in verbinding te
stellen of zich open te stellen voor paranormale gaven. Op het kerkelijk erf zijn tegenstanders van alternatieve geneeswijzen vaak geneigd om elke methode waar geen goede verklaring voor is occult en daarmee zondig, te noemen.(2) Op het moment dat die verklaring gevonden wordt, zou dat wat occult is, overgaan in niet occult. Er zijn veel zaken die niet wetenschappelijk verklaard, maar wel wetenschappelijk aanvaard zijn. We noemen dat toch ook
niet occult?

Geesteswereld
Vóór de zondeval had de mens een verlicht verstand en een verdiept gevoel. De mens had
daardoor het vermogen direct met zijn Schepper te communiceren. Na de zondeval is de
mens van God vervreemd, het gevoel gereduceerd en ons verstand verduisterd. Vaag is de
van God vervreemde mens zich er van bewust dat er meer is dan zijn verstand kan bevatten.
De duivel speelt daar listig op in. In de tijd van de verlichting heeft hij de mens voorgehouden
dat godsdienst ballast is. Nu verslaat hij zijn duizenden door mensen bewust te maken van
die verloren gegane dimensie. Daardoor gaan mensen op zoek naar de verborgen wereld
van bovennatuurlijke krachten en geesten. Men spreekt dan van bewustzijnsverruiming,
psychic power en para-psyche.
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Occult belast
Van nature is er een zekere bescherming waardoor de mens niet zomaar de wereld van
geesten kan binnen gaan. Maar door verschillende technieken, oefening en inwijding kan
men door die laag heen breken en met de geesteswereld in contact komen. Daardoor kan
men occult belast raken. Men zal niet occult belast raken als men er zonder opzet mee in
aanraking komt en er direct mee breekt. Maar wel als men zich bewust in occultisme verdiept. De term occulte belasting wordt vaak onterecht gebruikt. Wanneer mensen occult belast zijn heeft de satan ze volledig in zijn greep en is het moeilijk daarvan los te komen. Spiritisten zijn zich duidelijk bewust dat ze zich in verbinding stellen met geesten. Mensen die
zich bezighouden met paranormale geneeswijzen zijn zich soms niet bewust dat hun gaven
van duistere machten afkomstig zijn. Zij zijn ook niet altijd occult belast maar kunnen dat wel
makkelijk worden. Geneeswijzen zijn paranormaal wanneer de geneeskundige beschikt over
bovennatuurlijke kennis of geneeskracht. Dat wil zeggen dat dit niet verkregen wordt door
studie maar door zich er voor open te stellen. Onder paranormale geneeswijzen vallen:
- helderziendheid
- heldervoelendheid
- helderhorendheid
- helderwetendheid
- helderruikendheid
- magnetisme
- auralezen
- spiritisme
Er zijn mensen die merken dat ze helderziend zijn of kunnen magnetiseren zonder dat ze
zich ooit met occulte zaken hebben bezig gehouden. Dit moet gezien worden als een list van
de satan om mensen onder zijn invloed te brengen. Wie dit voelt, dient zich er niet voor open
te stellen maar zich ervoor af te sluiten en te bidden of de Heere dit weg wil nemen. Paranormale geneeswijzen dienen we in elke vorm af te wijzen.

Energetische diagnose methodes
Onder energetische diagnose methodes rekenen we pendelen en het gebruik maken van
een biotensor of wichelroede. Tegenwoordig wordt de biotensor het meest gebruikt. Er zijn
verschillende uitvoeringen. Altijd gaat het om een handvat waaraan een koperen draad is
bevestigd die aan het uiteinde een ring of knop heeft. De arts of therapeut stelt zich een,
meestal niet hardop uitgesproken, vraag die alleen met ja of nee kan worden beantwoord.
Het onderbewustzijn van de therapeut geeft het antwoord. Dit vertaalt zich in een spierbeweging van de arm waarmee de biotensor wordt vastgehouden. Daarop gaat de biotensor bewegen. Een horizontale beweging duidt op nee en een verticale beweging op ja. Maar het
kan ook andersom zijn. De arts of therapeut die daarmee werkt maakt een afspraak met het
onderbewustzijn over de betekenis van de beweging. Sommige gebruikers van deze methode zeggen zich energetisch in verbinding te stellen met hun patiënt. Deze methodes dienen
we af te wijzen. Niet iedereen die met deze methode werkt is occult belast maar de poort
naar het occultisme wordt wel opengezet. De satan heeft hier vrij spel om deze methode te
laten gebruiken als vorm van waarzeggerij. (1Samuel 28, Deuteronomium 29:29)

Geest-lichaam interventies
Bij geest-lichaam interventies wordt de geest gemanipuleerd met het doel lichamelijke klachten te herstellen. Sommige van deze therapieën worden gebruikt om het onderbewuste bewust te maken. Er komen gedachten en herbelevingen naar boven van gebeurtenissen uit de
tijd voor de geboorte of voor het vermogen er was om iets te onthouden. Het is echter de
vraag of het mogelijk is om, vanuit het onderbewustzijn, doorgemaakte ervaringen uit het
verleden, naar boven te halen. Een aantal van deze therapieën zijn niet los te koppelen van
heidense invloeden zoals het geloof in reïncarnatie. Door gebruik te maken van deze thera-
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pieën wordt of is de weg geopend naar de verbinding met duivelse machten, het occultisme.
Onder geest-lichaam interventies verstaan we:
- christian science
- rebirthing
- hypnose therapie
- riechi therapie
- reïncarnatie therapie
- transpersoonlijke therapie
- voice dialogue
- massale spiritule of gebedsgenezingen
De Heilige Geest wil soms Zijn kracht geven aan het gebed, waardoor een wonderlijke genezing kan ontstaan. De Heere kan ook verborgen zaken aan zijn kinderen openbaren. We
kunnen dit echter niet op één lijn stellen met helderwetendheid en het werk van een gebedsgenezer. Deze dingen gebeuren incidenteel en zeker niet beroepsmatig.

Theorie-praktijksystemen
Deze geneeswijzen worden vanuit een bepaalde theorie benaderd. Hieronder vallen:
- homeopathie
- acupunctuur
- Tibetaanse geneeskunde
- Ayurveda
- antroposofische geneeskunde
Wanneer deze geneeswijzen niet los te koppelen zijn van heidense elementen is het op
grond van de Bijbel niet geoorloofd ze toe te passen. Dit is het geval als er heidense rituelen
plaatsvinden.

GENEESWIJZEN UIT ANDERE CULTUREN
Sommige complementaire geneeswijzen zijn erg oud en komen uit andere culturen. Ze zijn
ontwikkeld vanuit, de in die tijd beschikbare, kennis en culturele gedachtegoed. Vaak gaat
het om oosterse geneeswijzen. Daarnaast zijn er geneeswijzen waarvan de grondlegger
geen christen is. Voor velen is dat een reden om deze geneesmethoden af te wijzen.

Acupunctuur
Acupunctuur is een onderdeel van de Chinese geneeskunde. Het is een eeuwenoude geneeswijze. Door observatie en ervaring is een bepaalde kennis verworven die van geslacht
op geslacht is doorgegeven. Om deze ervaring heen is een bepaalde filosofie opgebouwd
om tot een verklaring of een beter begrip te komen. Daarin zijn elementen opgenomen die
passen bij de, in die tijd, gangbare religie en denkwereld van de Chinezen.
Eeuwen later blijkt deze filosofie nog goed bruikbaar te zijn. Weliswaar verstaan wij onder de
oude begrippen andere dingen. Bepaalde organen en weefsels met hun functie waren toen
nog niet bekend maar zijn nu in de Chinese geneeskunde geïntegreerd. Taoïsten gaven een
andere invulling aan begrippen dan westers opgeleide geneeskundigen van deze tijd. Door
westerse wetenschappelijke benadering wordt acupunctuur toepasbaar, losgekoppeld van
het Taoïsme. In de Chinese geneeskunde stelt men dat de levensenergie van God komt.
Taoïsten geven daar een andere invulling aan als christenen, maar voor beiden is deze stelling waar. Acupunctuur wordt in de meeste opleidingscentra op westerse manier gedoceerd,
zonder Taoïsme.
De schrijvers stellen dat het nooit gelukt is acupunctuurpunten en meridianen aan te tonen.
Dat is niet juist. Er is aangetoond (3) dat acupunctuurpunten verhoogde concentraties hebben
van hexagonale proteïne complexen (zeshoekige structuren van eiwitcomplexen) die gap-
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junctions worden genoemd. Deze vormen door de open structuur kanalen tussen nabijgelegen cellen. Door deze kanalen wordt de communicatie tussen cellen tot stand gebracht door
ionenstromen. Op de plaats van acupunctuurpunten komen dus hoge ionengeleidingen voor.
Op deze punten zijn geringere weerstanden meetbaar dan op de overige huid. Ook in de
meridianen zijn verhoogde concentraties van gapjunctions en verhoogde ionengeleiding
aangetoond. Acupunctuurpunten blijken de eigenschap te bezitten om elektrische lading op
te slaan, zowel positief als negatief. Door mechanische prikkeling met naalden kan een specifiek mechanisch signaal worden gegenereerd, waarmee de punten hun targets beïnvloeden en de amplitude van de uitgaande frequenties worden veranderd. Meridianen zijn bovendien met behulp van warmtefotografie zichtbaar te maken.

Taoïsme
In “De Saambinder” wordt gesteld dat iriscopie, elektro-acupunctuur en homeopathie niet los
staan van het Taoïsme. We vragen ons af wat de schrijvers onder Taoïsme verstaan. Het
Taoïsme is een oosterse religieuze, filosofische stroming. Iriscopie, electro-acupunctuur en
homeopathie zijn veel later door Duitse artsen ontdekt of ontwikkeld, die geen banden hadden met het Taoïsme.

Holistisch mensbeeld
Merkwaardig dat bij velen, zo ook bij de schrijvers van de artikelenreeks in “De Saambinder”,
het woord holisme een verdachte klank heeft. Is het vreemd om de mens als één geheel te
beschouwen? Een orgaan kan niet als een zelfstandige eenheid buiten het lichaam op eigen
kracht voortbestaan. Binnen het lichaam heeft alles een relatie met elkaar. De mens bestaat
niet alleen uit zijn lichaam. Het lichaam is de materie, het zichtbare deel. Er is ook een onzichtbaar, immaterieel, energetisch deel: de geest, de ziel. Het valt niet te ontkennen dat dit
onzichtbare deel invloed heeft op het zichtbare deel en vice versa. Het verbaast ons dat in
“De Saambinder” wordt gesteld dat het energetisch mensbeeld niet bijbels is. De mens staat
als geheel in relatie met zijn leefomgeving, het klimaat, de Schepper die de mens het leven
geeft maar ook de vorst der duisternis die de mens beïnvloedt. Mogen we van leden van
kerken uit de gereformeerde gezindte verwachten dat ze nog niet zo sterk beïnvloed zijn
door de huidige atheïstische wetenschappelijke opvatting, dat ze dit structureel ontkennen?
Wanneer geneeskundigen echter, met het holistische mensbeeld in hun achterhoofd de
stand van de planeten gebruiken voor diagnose of therapie, overschrijden ze een grens. De
wereld van het bovennatuurlijke en onzichtbare, dat niet bijbels is genormeerd, is voor de
mens verboden terrein. (Deuteronomium 29:29: De verborgen dingen zijn voor de Heere,
onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid, om
te doen al de woorden dezer wet.)

HOMEOPATHIE
In Zwitserland is de grondigste evaluatie van homeopathie uitgevoerd die ooit door een regeringsinstantie werd gedaan. Daaruit bleek dat het werkt en veel kosten-effectiever is dan de
reguliere geneeskunde. Homeopathie wordt in Zwitserland vergoed via de nationale zorgverzekering. De onderzoekers (4) namen alle bewijs uitgebreid onder de loep: grote preklinische
studies en de gerandomiseerde dubbelblinde placebo gecontroleerde onderzoeken bij mensen tot de systematische overzichtsstudies, de meta-analyse en de epidemiologische studies. Het rapport van de Zwitserse overheid was vernietigend voor de publicatie in het medisch vakblad The Lancet in 2005, waarin werd gesteld dat homeopathie niet werkt.
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Inenting
In artikel 6 van de serie “Alternatieve geneeswijzen” wordt aangehaald dat sommige tegenstanders van bijvoorbeeld poliovaccinatie, wel preventief een middel als Poliomyelitis D30
gebruiken. Er wordt dan gesuggereerd dat: ‘tegenstanders van vaccinatie en voorstanders
van homeopathie een preventief middel met eenzelfde werkingsmechanisme gebruiken’. Dit
is een abusievelijke gedachtegang. In vaccins zitten naast de afgezwakte ziekteverwekker
conserveringsmiddelen, hulpstoffen en zware metalen. Een vaccin zorgt ervoor dat antistoffen tegen de ziekteverwekker worden aangemaakt. Bij het preventief gebruik van een homeopathisch middel worden geen antistoffen aangemaakt. Tevens heeft het homeopathisch
middel niets meer van de oorspronkelijke ziekteverwekker in zich. Het brengt niet meer dan
het signaal over van de ziekteverwekker. Daardoor wordt het immuunsysteem wakker geschud om de ziekteverwekker te herkennen en aan te vallen. Wij leggen de waarde van het
gebruik van een homeopathisch vaccin ten tijde van een dreigende ziekte meestal uit met
het volgende voorbeeld: “Als er oorlog uitbreekt en het leger moet nog gemobiliseerd worden
is de eerste tijdwinst voor de vijand. Een gemobiliseerd leger is direct paraat”.

Homeoprophylaxis
In Canada groeit de lijst van vrij gegeven homeopathische vaccins door de gezondheidsautoriteiten gestaag; voor polio, mazelen, kinkhoest en meerdere griepvirussen (tien stuks). Het
Canadese besluit heeft veel kritiek gekregen van de lobby voor de farmaceutisch industrie
met hetzelfde argument als in “De Saambinder” dat een vaccin: ‘ook een sterk verzwakt
ziekmakend organisme is’.(!) In Australië doet de econoom Isaäc Golden al dertig jaar onderzoek naar een alternatief voor reguliere vaccinaties: homeoprophylaxis. Dit is een homeopathische manier van immuniseren die effectief blijkt te zijn. Bovendien is het veiliger omdat
er geen chemische stoffen worden gebruikt. Inmiddels zijn er vier bronnen voor de werkzaamheid van homeoprophylaxis. Er is historisch materiaal, kortlopend epidemisch onderzoek, langlopend endemisch onderzoek en regionaal of nationaal onderzoek. Het blijkt dat
de uitkomsten allen in dezelfde richting wijzen. De effectiviteit blijkt rond negentig procent te
liggen. (De effectiviteit reguliere vaccinaties is 40 tot 99%.) Saillant detail aan dit verhaal is
dat in Cuba reguliere artsen van het Finlay Instituut zijn protocol met succes gebruikten.
Winst maken is daar niet van belang en tevreden over de resultaten van het vaccinatie programma tegen Leptospirosis waren ze niet. Om die reden zijn ze het protocol van Golden
gaan gebruiken om 2,2 miljoen mensen te immuniseren tegen Leptospirosis zonder dat hij
het wist. Zij waren uitermate tevreden over de fantastische resultaten. Bijkomend voordeel
op Cuba is dat de farmaceutische bedrijven er tot op dit moment geen voet aan de grond
hebben.

Gevolgen
Wijlen ds. E. Venema leerde in de jaren zeventig, ten tijde van de toen heersende polio epidemie, om niet in te enten. Eén van zijn argumenten was het gevaar voor de gevolgen van
de inentingen voor het derde en vierde geslacht. Jaren later heeft het ons meermalen verwonderd dat artsen, die zich toegelegd hadden op de natuurgeneeskunde, op seminars verklaarden waarom de gevolgen voor het derde en vierde geslacht zo groot zijn. De immuniteit
van baby’s van ingeënte ouders en grootouders neemt drastisch af. Chronische luchtweginfecties bij jonge kinderen neemt toe evenals allergieën. Auto-immuunstoornissen zijn om
dezelfde rede sterk gestegen.(5) Dit bevestigt de zienswijze van ds. Venema.

Verklaring
Professor L. Montagnier is een Franse viroloog die de Nobelprijs heeft gewonnen vanwege
zijn ontdekking van het verband tussen HIV en aids. Hij deed onderzoek naar het ‘geheugen’
van water en bewees dat dit zelfs na vele verdunningen nog standhoudt. Dit idee is sinds
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lange tijd één van de grondslagen van de homeopathie . Volgens Montagnier gaat het om
een ‘intellectuele terreur van onwetenden‘! De werking van homeopathie is zo simpel als de
verklaringen van de andere wetenschappelijke toppers. Montagnier concludeert aan de hand
van zijn vele onderzoeken, o.a. naar DNA, dat de hoge verdunningen waarvan homeopathie
gebruik maakt, geen onzin zijn. Hij zegt:
‘Sterke verdunningen zijn reëel, het zijn feitelijk de nabootsingen van de originele moleculen. De sterke verdunningen zijn werkzaam, het zijn waterstructuren geworden, die de originele moleculen van de werkzame stof nabootsen’.
Water is door zijn molecuulstructuur di-polair. Daardoor kunnen watermoleculen clusters
vormen. Door het trapsgewijs verdunnen en schudden bij de bereiding van homeopathische
middelen wordt de frequentie (trilling) van de oorspronkelijke stof overgebracht op de waterclusters, die vervolgens structuren vormen waarbinnen de frequenties liggen opgeslagen. Op
deze manier kunnen watermoleculen in de vorm van homeopathische middelen informatie
overdragen in het lichaam.
Hiermee bevestigde hij de onderzoeken die professor Dr. J. Beneveniste in 1988 in Nature
publiceerde. Helaas stierf hij in 2004 als een gedesillusioneerd man. Een topwetenschapper
die alles was kwijt geraakt door met onderzoeken naar buiten te treden die tegen de gangbare stroom ingingen en daarom belachelijk was gemaakt.

Banerji protocollen
In november 2013 hebben we het symposium van de Banerji’s uit India bijgewoond. In de
familie Banerji hebben vier generaties artsen voor homeopathie een schat aan ervaring opgedaan in hun strijd tegen kanker. Door de grote aantallen patiënten die naar hen toekomen
zijn ze de behandelingen gaat standaardiseren, inmiddels bekend onder de naam Banerjiprotocollen.(6) Zij maken, naast bloedonderzoek, gebruik van moderne apparatuur zoals een
MRI-scanner en CT scanner. Op deze wijze is te meten wat het effect van hun behandeling
is. De artsen (vader en zoon) en hun teams zien in twee klinieken ca. 1200 patiënten per
dag, 350.000 per jaar. Daarvan heeft ca. 15 % kanker. In 1995 kregen ze een uitnodiging om
te spreken op het vijfde International Conference of Anticancer Research. Dit was een regulier congres met ruim 1200 wetenschappers en artsen. Ze presenteerden daar zestien gevallen van hersentumoren, waarbij de tumoren waren geslonken en soms zelfs verdwenen door
een homeopathische behandeling. Door de onomstotelijke bewijsvoering was de schok groot
bij de hoorders. Sindsdien werken ze samen met onder meer universiteiten in Engeland,
Amerika, Australië, Israël en Spanje. Wetenschappers van de universiteit van het Texas MD
Anderson Cancer Center in Houston deden onderzoek naar door de Banerji’s gebruikte homeopathische verdunningen in verschillende potenties op kankercellen. Zelfs verdunningen
tot 200 C bleken in staat om kankercellen te vernietigen. Het was indrukwekkend om de
bevlogen Dr. Prasanta Banerji van nabij twee dagen te horen spreken over zijn levenswerk.
Twee dagen waarin er geen moment geweest is, waarbij wij ons af moesten vragen of we in
één of andere duistere wereld waren verzeild.
Abraham Kuyper was een voorstander van homeopathie. Aan de VU in Amsterdam is een
leerstoel homeopathie geweest. In het verleden pleitte de SGP bij monde van ds. Zandt in de
Tweede Kamer voor homeopathie. Anno 2014 wordt het in “De Saambinder” als occult veroordeeld. Helaas.

APPARATEN VOOR ONDERZOEK EN DIAGNOSE
Het artikel over bio-resonantie vinden wij onduidelijk. Diagnostiek en therapie worden door
elkaar gehaald. Er wordt niet goed uitgelegd wat bio-resonantie is. Onterecht wordt diagnostische apparatuur in deze artikelenserie bio-resonantie genoemd.
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Bovendien wordt in dit artikel gesproken over pendelen. Daardoor wordt de suggestie gewekt dat pendelen iets te maken heeft met bio-resonantie.

Bio-resonantie
Bio-resonantie is een therapie waarbij lichaamseigen frequenties worden gebruikt voor behandeling van ziekten. Alle materie bezit een bepaalde specifieke frequentie. Het frequentiepatroon (trillingspatroon) is voor ieder mens en iedere ziekte uniek. Met een bio-resonantie
apparaat kunnen, met behulp van op het lichaam geplaatste elektroden, lichaamsfrequenties
van de patiënt worden opgenomen. Bij ziekte ontstaan er disharmonische, pathogene frequenties. Deze worden in het apparaat omgezet in therapiefrequenties en via afvoerende
elektroden naar de patiënt teruggevoerd. Het lichaam kan op deze therapiefrequenties mee
resoneren en zo weer het harmonische frequentiepatroon aannemen, waardoor herstel kan
optreden.

Elektro-acupunctuur volgens Dr. Voll
Dokter Voll, een wetenschapper en Nobelprijswinnaar, ontwikkelde het EAV-apparaat. Het
EAV-apparaat is een weerstandsmeter, waarbij met gelijkstroom wordt gemeten op acupunctuurpunten. De patiënt houdt de negatieve elektrode in de hand, de onderzoeker zet de positieve puntelektrode op de meetpunten. Wanneer de onderzoeker contact maakt met het
huidpunt is het lichaam geschakeld in een stroomcircuit. Als organen en weefsels die met
deze punten corresponderen goed functioneren, is de uitslag 50 micro-ampère. Bij ziekte
verandert de elektrische weerstand. Het overschrijden van de waarde duidt op irritatie tot een
ontsteking. Een lage waarde duidt op een onderfunctie tot degeneratie, afhankelijk van de
mate waarin de afwijking zich voordoet. Daarnaast kan een zo genoemde “Zeigerabfall” ontstaan die ook diagnostische waarde heeft. Bij een “Zeigerabfall” kan de weerstand niet worden gehandhaafd, maar loopt de wijzer na het behalen van de hoogste meetwaarde terug. In
de EAV worden een 150-tal punten gebruikt die voldoende zijn om een betrouwbare indruk
te krijgen van het totale functioneren van de patiënt. Door tijdens de meting de frequenties
van een preparaat in het stroomcircuit te plaatsen kan een reactie ontstaan die resulteert in
een andere meetwaarde. Wordt de afwijkende meetwaarde genormaliseerd, dan gaat het om
een passend preparaat dat gebruikt kan worden tot herstel van de stoornis.
In de natuurgeneeskunde worden diverse meetinstrumenten gebruikt die evenals EAV behoren tot de elektrodermale diagnosemethoden. Dat wil zeggen dat de elektrische eigenschappen van de huid worden gemeten, die bestaan uit de huidpotentiaal en de huidweerstand
welke een indruk geven van de toestand van het Basis-bio-regulatiesysteem. (BBRS)
Het BBRS is duidelijk en objectief meetbaar en is een goede graadmeter voor de functionele
gezondheidstoestand van de patiënt. Structurele afwijkingen, zoals anatomische afwijkingen,
kunnen met deze methode niet gemeten worden.

Basis-bio-regulatiesysteem (BBRS)
Het BBRS kan worden gezien als een communicatie netwerk binnen de verschillende niveaus waaruit de mens is opgebouwd, bijvoorbeeld het celniveau, het orgaanniveau enz. De
verschillende niveaus vormen subsystemen die gezamenlijk het biologisch systeem vormen
waar de mens uit bestaat. De subsystemen en niveaus vormen een samenhangend geheel
en staan in wederkerige relatie. Het is een zelfregulerend systeem die zich richt op het regelen van het inwendige milieu en homeostase (handhaving en vernieuwing). Daarnaast functioneert het als prikkelgeleiding (overdracht van signalen) naar en tussen de cellen.
Het BBRS bestaat uit:
- Cellen, fibrocyten/fibroblasten
- Extracellulaire matrix (Ongeveer 18 liter vloeistof die de ruimte tussen cellen opvult.)
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Haarvaten en lymfevaatjes (Stoffen uit de haarvaatjes komen eerst terecht in de extracellulaire vloeistof, waar ze reageren met bindweefselcellen en pas daarna met het
orgaan.)
- Neurovegatatieve eindtraject (Zenuwuiteinden maken geen direct contact met de cellen maar lozen neurotransmitters in de extracellulaire matrix om de orgaancel te bereiken.)
- Proteïneglycanen (Eiwitsuikermoleculen die een aaneengesloten netwerk vormen
door het hele BBRS om via dit netwerk met elkaar te kunnen communiceren.)
Elke vorm van uitwisseling van orgaancellen vindt dus plaats via het BBRS. Dat wil zeggen
dat voedingsstoffen en zuurstof uit het bloed, afvalstoffen uit de orgaancellen en neurotransmitters voor prikkeloverdracht uit de zenuwen allemaal terecht komen in het BBRS. Bovendien kunnen in het BBRS hormonen en cellen van het immuunsysteem aanwezig zijn.
Het BBRS is door het hele lichaam aanwezig, staat voortdurend in contact met alle structuren ervan en vormt daardoor een eenheid. Ontstaat er ergens in het lichaam een storing,
dan wordt in het BBRS de eerste maatregelen getroffen. Dit betekent dat een (elektrische)
prikkeling op een plaats in dit systeem niet alleen ter plekke maar ook op afstand reacties
kan geven. Meridianen kunnen gezien worden als snelwegen, met aan- en afvoerende verkeersstromen en de acupunctuurpunten als verkeersknooppunten, in het wegennet van het
BBRS. Dit theoretische model van Pisshinger en Heine is uitgewerkt aan de universiteit in
Utrecht door celbioloog Dr. R. van Wijk en medewerkers.(7)
-

GESCHIEDENIS
Het was minister Thorbecke die in 1865 de uitoefening der geneeskunst bij wet regelde.
Voortaan had men alleen recht zich arts te noemen als men geschoold was in de natuurwetenschappelijke geneeskunde aan de universiteit. Alles wat daar buiten viel werd niet erkend.
De verwarring en strijd die voor deze wet heerste werd nu op een andere manier voortgezet.
Niet erkend werd alternatief. Of werd alternatief erkend?

Scheiding
Hippocrates, die leefde van 460 tot 377 voor Christus, verdeelde de geneeskunde in drie
hoofdrichtingen voor het praktisch medisch handelen:
1. behandeling met eenvoudige, natuurlijke methode:
- voeding
- reiniging
- beweging en rust
- slapen en waken
- lucht en licht
2. behandeling met (onderdrukkende) geneesmiddelen
3. behandeling met het mes of de hand
Daarnaast werd de mens beschouwd als eenheid bestaande uit lichaam, geest en ziel. Deze
driedeling werd voor Thorbecke steeds gehanteerd. Na de wet van Thorbecke wordt de erkende geneeskunde gevormd door medicatie en de chirurgie. De scheiding tussen lichaam
en geest werd realiteit. Deze scheiding wordt traditioneel toegeschreven aan Descartes, filosoof en wiskundige, die tussen 1596 en 1650 leefde. De tijd van de Verlichting waarin men
ging roepen ‘geen God en geen meester’. Hij geloofde dat geest en ziel het domein van de
kerk waren en dat de wetenschap het lichaam moest onderzoeken. Zijn uitspraak ‘ik denk
dus ik ben’, wordt gezien als het begin van de scheiding tussen lichaam en geest. De rede
werd gezien als een mogelijkheid om op feiten af te gaan, hoe verborgen die ook zijn. De
loskoppeling van de drie hoofdrichtingen volgens de indeling van Hippocrates zorgde er voor
dat de behandeling met eenvoudige, natuurlijke methoden bij de natuurgeneeskunde terecht
kwam. Daarin wordt erkend dat lichaam en geest één geheel zijn, niet los te koppelen van
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elkaar, het holistisch mensbeeld. De klassieke natuurgeneeswijze wordt sinds 1865 beschouwd als alternatieve geneeskunde.

Techniek
Deze loskoppeling heeft vele gevolgen gehad. Weten we qua opvoeding en geloof dat ziekte
en gezondheid, rijkdom en armoede, spijzen en drank ons van Zijn vaderlijke hand toekomen, de praktijk lijkt te worden dat we door berekening en beredenering het kunnen beheersen. Wat onmogelijk leek, is door wetenschap en techniek mogelijk geworden. Is dat (altijd)
verkeerd? Nee, maar wat de mens door techniek verkrijgt heeft over het algemeen een
schaduwzijde. De techniek, waaronder de productie van medicijnen, heeft onder andere, een
enorme vervuiling van het milieu en het lijden van proefdieren teweeggebracht. Ondanks dat
de natuur onder de zondeval ligt, heeft de Heere er veel goeds in gelaten voor onze gezondheid. Waar blijven we met de verantwoordelijkheid die we voor de schepping dienen te dragen? Moet, als christenen, onze eerste keus niet zijn om gebruik te maken van de natuur(geneeskunde)?

WETENSCHAP
Wetenschap als geldend criterium te stellen in “De Saambinder” misleidt. In de wetenschap
krijgt God geen plaats. Die mens wordt gezien als een veredeld dier. Met het besef van leven
na dit leven heeft de wetenschap afgerekend. Niettemin is de term objectief wetenschappelijk onderzoek (8) genoeg om vrij te zijn van iedere verdenking van occultisme of charlatanerie. Hoe komt dat toch?

Objectief
Reguliere medicatie is vrij van vage veronderstellingen die aan het alternatieve veld wordt
verweten. Er is de laatste jaren veel informatie naar buiten gekomen die deze stelling ondermijnt. De topman van het grootste Britse farmaceutische bedrijf Glaxo Smith Kline, dr.
Allan Rose, haalde enkele jaren geleden het nieuws door te vertellen dat de meeste natuurwetenschappelijke medicijnen bij de meeste patiënten niet werken. In 2011 kwam naar buiten dat er pr-bureaus worden ingehuurd door farmaceutische bedrijven om wetenschappelijke rapporten te schrijven die ze zelf hadden uitgevoerd. Vervolgens werden deze “onderzoeken” gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift onder de naam van een academicus. Het is ook een academicus die het rapport toetst voordat het geplaatst mag worden in
een wetenschappelijk tijdschrift. Hoe objectief is dit?

Onafhankelijkheid
De huisarts H. van de Linden spreekt zich regelmatig in het openbaar uit over wat hij noemt:
gewetenloze marketingpraktijken door de farmaceutische industrie. Hij stelt dat voorschrijvende huisartsen worden gemanipuleerd bij de keuze van hun medicijnen. ‘Niet zelden worden daardoor ook patiënten blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s’.
Hij verklaarde in een artikel (9) dat de intellectuele onafhankelijkheid van huisartsen, die door
henzelf heel groot geacht wordt, in werkelijkheid heel klein is. Wat een arts voorschrijft wordt
bepaald door de farmaceutische industrie, die houdt de voorschrijfpen van de dokter vast. In
2011 werd het middel Avandia, een antidiabetesmiddel van de markt gehaald door de producent Glaxo Smith Kline. Wereldwijd waren er 47.000 mensen gestorven aan de bijwerkingen
van dit medicijn. Het gaf een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
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Relatief
Hoe wetenschappelijk is wetenschap? Wat vandaag bewezen wetenschap is kan morgen
achterhaald zijn. Er zijn modellen voor de evolutietheorie die wetenschappelijk worden aanvaard. Toch geloven wij als lezers van “De Saambinder” niet in de evolutietheorie.
In Engeland en Zwitserland is homeopathie regulier, in Frankrijk manuele geneeskunde, in
China acupunctuur. In Canada in drie provincies en in elf staten van de Verenigde Staten is
het mogelijk om aan de universiteit opgeleid te worden tot naturopath doctor. Daar is de wetenschappelijke bewijsvoering voor o.a. homeopathie acceptabel.

Wetenschappelijke bewijsvoering
Er wordt gesuggereerd dat de reguliere geneeskunde is gebaseerd op objectief wetenschappelijk bewijs. Professor dr. Yvo Smulders van de vrije universiteit in Amsterdam
spreekt daar echter wat genuanceerder over (10). Hij deed onderzoek naar wetenschappelijk
bewijsvoering van de meest toegepaste medische handelingen. Twintig procent van de onderzoeken leek op wetenschappelijk bewijs gebaseerd te zijn. Toen hij en zijn medewerkers
deze onderzoeken onder de loep hielden bleek veel onderzoek ondeugdelijk te zijn. De uitkomst was verpletterend: slechts 1 van de 120 reguliere medische handelingen is epidemiologisch evidence based (gebaseerd op wetenschappelijk bewijs). Er wordt door artsen veel
geschermd met wetenschappelijk bewijs. Onterecht! Er wordt wel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan die aanwijzingen geven in een bepaalde richting. Daardoor wordt veel wetenschappelijk aanvaard. Wetenschappelijke bewijsvoering is er echter heel weinig. Eeuwen
lang is er geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. De ondervinding en ervaring leverde
het bewijs voor de effectiviteit van een medische handeling. Al willen veel artsen het anders
voorstellen, heden ten dage zijn we nog steeds van ervaringsfeiten afhankelijk.

INTEGRITEIT
Aan de integriteit van artsen mag niet worden getwijfeld volgens de schrijvers. Kennelijk mag
men wel twijfelen aan de integriteit van alternatief geneeskundigen. Het is goed om een kritische blik te hebben naar de complementaire geneeswijzen maar ook naar de reguliere geneeswijzen.

Logisch redeneren
Alternatief geneeskundigen zouden zich meer laten leiden door overtuiging en gevoel dan
door logisch redeneren. Een regulier geneeskundige leert een goede diagnose stellen maar
gebruikt waarschijnlijk ook ervaring en gevoel. Daarnaast leert hij bij elke aandoening het
juiste middel te geven wat veelal protocollair is vastgelegd. Logisch redeneren hoeft dan niet.
Bijvoorbeeld een maagzuurremmer die wordt gegeven bij zuurbranden. Reguliere middelen
zoals een maagzuurremmer moeten vaak langdurig worden gebruikt omdat de oorzaak niet
wordt weggenomen. Een natuurgeneeskundige behandelt niet volgens vastgelegde protocollen maar zoekt naar de oorzaken. Het zuurbranden wordt niet als oorzaak gezien maar als
gevolg. Dat probleem te achterhalen is de uitdaging omdat er bij patiënten met dezelfde
klachten andere oorzaken kunnen zijn. Logisch redeneren is dan juist van groot belang.
Wanneer de oorzaak is gevonden wordt het lichaam door behandeling gestimuleerd tot herstel. Wanneer het herstelproces zich heeft voltrokken, is het niet nodig de behandeling voort
te zetten. Een middel wordt dan ook zelden langer dan drie maanden gebruikt. Een natuurgeneeskundige laat zich daarbij niet alleen leiden door wetenschap, maar ook door ervaringsfeiten en evenals een regulier geneeskundige door ervaring en gevoel.
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Tuchtrecht
Een homeopaat wordt niet getoetst door het tuchtrecht. Zolang de overheid alternatieve geneeswijzen niet erkent, kan de overheid geen regels stellen. Alternatief geneeskundige handelingen worden uitgekeerd door een zorgverzekeraar als de geneeskundige lid is van een
door de zorgverzekering erkende beroepsvereniging. Leden van deze beroepsverenigingen
worden getoetst door een klachtencommissie en onafhankelijk tuchtcollege. Bovendien wordt
er controle uitgevoerd op de bedrijfsvoering. Men kan alleen lid worden als er diploma’s zijn
van door de beroepsvereniging erkende onderwijsinstituten.

SAAMBINDER
Met deze artikelserie heeft “De Saambinder” zijn naam geen eer aangedaan. Iedere abonnee zal het op prijs stellen wanneer er gewaarschuwd wordt tegen alternatieve geneeswijzen
die op grond van de Bijbel moeten worden afgewezen. Het Van Lindenboom instituut heeft
daar met behulp van deskundigen uitvoerig onderzoek naar gedaan, waarvan een rapport is
uitgebracht. De redactie van “De Saambinder” had er, naar onze mening, verstandiger aan
gedaan dat rapport te publiceren. Van een kerkblad verwachten we dat de artikelen stichten
in plaats van polariseren. Als leden van de Gereformeerde Gemeenten hebben we, in een
tijd waarin de intolerantie toeneemt, samenbinding nodig. Dat geldt ook voor reguliere- en
alternatieve geneeskunde.

Kosten
De kosten van de reguliere gezondheidszorg rijzen de pan uit. Als dit in deze tred door gaat,
is het faillissement van de reguliere zorg in zicht. Er zijn twee grote spelers op de gezondheidsmarkt aanwezig: de farmacie als leverancier van de medicijnen en de zorgverzekeraars. De patiënt heeft het vertrouwen dat de medici en de farmacie een oplossing hebben
en de verzekeraar het vervolgens vergoedt. Op die wijze is bij de calculerende burger de
verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid weggehaald. Dit is geen gunstige ontwikkeling
geweest. Mensen hebben de neiging de verantwoordelijkheid bij de arts te leggen. Hoewel er
een kentering lijkt te ontstaan, is er jaren weinig aandacht geweest voor preventie in de vorm
van een gezonde levensstijl. Dit heeft een enorme toename van de kosten in de gezondheidszorg veroorzaakt.

Complementair
Het merkwaardige fenomeen doet zich voor dat de laatste jaren grote farmaceuten bedrijven
opkopen die orthomoleculaire-, homeopathische- en kruidenpreparaten produceren. Is dat
een voorbode? Het is niet denkbeeldig dat er een tijd komt dat alternatieve weer reguliere
geneeskunde wordt. Naar die tijd verlangen we niet. Natuurgeneeskunde is geen alternatief
voor de reguliere gezondheidszorg. Maar de reguliere geneeskunde is dermate beperkt, dat
velen moeten uitwijken naar de alternatieve zorg om geholpen te worden. Daarom verlangen
we wel naar een tijd van samenbinding, waarin reguliere- en natuurgeneeskunde als complementair van elkaar worden gezien met gelijke erkenning, gelijke regelgeving en gelijke
rechten.

Nuanceren
De natuurgeneeskunde is een fantastisch vak wat de liefde van ons hart heeft, omdat het de
natuurlijke processen in ons lichaam ondersteunt. De reguliere geneeskunde grijpt in op die
processen om te sturen, te stimuleren of af te remmen. Dat kan nodig en nuttig en levensreddend zijn. In de natuurgeneeskunde probeert de satan zijn invloed te laten gelden door
het paranormale te willen integreren. In de reguliere geneeskunde gebruikt de satan het
atheïsme gemengd met de hoogmoed die in ons leeft: “het als God willen zijn”. Stamcelon-
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derzoek, klonen, genetisch manipuleren, kunstmatig leven verwekken, actief leven beëindigen, organen transplanteren, vernuftige apparaatjes inbouwen in het menselijk lichaam is
allemaal mogelijk. De techniek neemt dermate een vlucht, dat we het met de ethiek niet bij
kunnen houden. Hoewel we het werk van de vorst der duisternis in de reguliere geneeskunde moeten veroordelen, geeft dat niet het recht om het goede van deze geneeswijze af te
schrijven. Dit zelfde geldt voor alternatieve / complementaire geneeswijzen.

Drachten, mei 2014
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