19 februari 2013 (PER EMAIL)

Aan de vaste commissie voor Volksgezondheid van de Tweede Kamer

BETREFT: DISCRIMINATIE VAN DE HOMEOPATHISCHE GENEESMIDDELEN
VERZOEK OM HERZIENING HUIDIGE REGELGEVING

Geachte Kamerleden, dames en heren,
Als bijna 70 jarige heb ik al zo'n 50 jaar geleden kennis gemaakt met de homeopathie en ben daar in de
loop der jaren steeds vertrouwder mee geraakt omdat ik met mijn directe familie en huisdieren daar veel
baat bij heb. Uiteraard laat ik me in moeilijke gevallen graag raden door een homeopathisch arts. Maar
met mijn inmiddels stokoude homeopathische reisapotheek van de VSM en het klassieke boekwerk van
dokter Voorhoeve kan ik mezelf aardig redden.
Aanvankelijk deerde en interesseerde mij de ongenuanceerde kritiek van sommige allopaten mij
volstrekt niet. Inmiddels ligt dat anders. De laatste paar jaar wordt ik namelijk geconfronteerd met het
feit dat niet alleen de werking niet meer wordt vermeld, maar dat de homeopathische medicijnen in een
hoog tempo schrikbarend duur zijn geworden. Waarschijnlijk mede onder invloed van de huidige wetof regelgeving die een soort certificering per medicijnsoort verplicht stelt, waar meer dan € 100.000 per
soort gemoeid mee schijnt te zijn. Daar komt nu nog bij dat de levertijd soms oploopt naar vele weken
of dat het medicijn door een vertrouwde leverancier als VSM gewoon niet meer geleverd wordt, zoals
bijvoorbeeld Ruta en Cantharis. Natuurlijk weet ik wel de weg via internet naar het buitenland of naar
onze apotheek "Hahnemann", dat moet dan ook nog op recept besteld worden wat het extra duur maakt.
Maar daar gaat het nu niet om.
Wat hier in feite gebeurt is dat de gezondheidszorg van een grote groep mensen wordt belemmerd en
nodeloos duur wordt gemaakt door een kleine groep allopathische betweters die de politiek hebben
bewerkt met oneigenlijke vrees argumenten. In feite is het te bizar voor woorden, omdat medicijnen in
hun ogen (nog) geen meetbare werkzame stoffen zouden bevatten, mogen ze niet meer als werkzame
medicijn worden genoemd.
Dit afgezet tegen de kapitale medisch fouten die er dagelijkse gemaakt worden in de allopathische
sector met het stellen van diagnoses, medicijngebruik, behandelingen en nog maar niet te spreken van
de vele frauduleuze medische praktijken in de reguliere officiële medische centra, die gelukkig steeds
vaker bekend worden, moeten we de politieke discussie op dit onderwerp nu acuut aan de orde stellen.
Een ondersteunend argument is dat inmiddels in de ecologie steeds meer duidelijk wordt dat nog maar
nauwelijks meetbare afvalstoffen van chemicaliën en uitgescheiden geneesmiddelen een veel grotere
invloed hebben op ons lichaam en leven dan we ooit konden vermoeden. Zo zijn er de effecten op flora
en fauna, vooral in aquatische milieus, dus ook ons drinkwater. De wetenschap legt verbanden met de
steeds groter wordende lichaamslengte, problemen met de vruchtbaarheid, allergieën en dergelijke.
Wellicht komt binnenkort de meettechniek die de onmiskenbare werking van homeopathische
medicijnen ook aantoont en daarmee deze historisch bewezen medicatiemethode en -leer weer de
wetenschappelijke plek geeft die ze verdient.
Ik vertrouw dat u als Kamercommissie samen met de homeopathische artsen en zonodig de fabrikanten
en anderen nu eindelijk de harde politieke discussie aan wilt gaan om deze belachelijke misstand te
repareren. De redenatie dat een (zogenaamd) niet werkend medicijn gevaarlijk zou zijn en daarom
wordt uitgebannen kan geen stand houden in de context van de gevaren voor de volksgezondheid die
met de reguliere allopathische medicatie gepaard gaan. Danwel waarom wel een rookverbod, maar geen
verbod voor hormoonpillen en allerlei vitaminen en voedingssupplementen, vermageringspillen etc. die
onmiskenbaar schadelijk zijn voor ons en het hele ecosysteem. Ik denk dat deze benadering verder
uitgewerkt moet worden, maar zeker een boeiende basis biedt voor het debat.

Ik hoop dat mijn vraag aan de Homeopatische Vereniging om mijn brief te publiceren in de vorm van
een oproep aan alle homeopathie sympathisanten veel respons oplevert om met die steun het gesprek
met uw commissie c.q. de minister sterker aan te gaan.
Voorts hoop ik dat er voor de nieuwe generaties een soort herdruk komt van het boek van Voorhoeve,
de prijs van de medicijnen weer omlaag kan en vooral dat we de medicijnen weer gewoon kunnen
verkrijgen met vermelding van waar ze goed voor zijn.
Ik vertrouw op een spoedige reactie, waarvoor bij voorbaat dank.
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