et hoornvlies van Ftans
was beschadigd. Een

haltaarliep hij bij
een topsPecialist in de
oogheelkunde. Maar
resultaat. Tot
hii in contact kwam met een christeliike
altelnatieve genezer, die onder meer homeopaatwas. Binnen enkele weken trad
herstel op. Nu kan Frans ziin oog weer
goed gebruiken.

Sietske had op de basisschool moeite met
rekenen. Ondanks bijlessen kwam ze niet
op het niveauvan haar klasgenoten. De
verwachting was dat er niet meet in zat
dan [VBO. Maar Sietskes oude6 namen
haar mee naar een therapeut die de BSM

de)ong-methode hanteerde. Inmiddels
is ze afgestudeerd aan de universiteir,
waar ze zelfs statistiek succesvol wist afte
ronden.
Gesprekken met een psycholoog en een
ouderling hielpen ADnemarie - ze zat
slecht in haarvel - niet veel verder. Ze
ging naar een magnetiseur. De aandacht
deed haar goed, al vond ze de behandeling vaag. Maat het hielp: ze voelde zich al
snel beter. Tot ze angstdromen kteeg, niet
meer sliep, depressiefwerd en een grote
weerstand tegen God en kerk ontwikkelde.
Loes had last van allergieén. Wat de normale gezondheidszorg niet helder wist te
krijgen,luktewel met bioresonantietherapie. De behandelaar wist snel te diaR-

en geesteliik in zwaar weer. Zodanig, dat
ze oP een gegeven moment overwoog om
haar leven te beèindigen.
De namen ziin gefingeerd, maar de
verhalen van de mensen hierboven zijn
waargebeurd. Het is een gteep uit de
vele ervaringen van christenen die een
alternatieve therapeut hebben bezocht.
We hebben er alleen de uitgesproken
positieve en negatieve vethalen uitgepikt
- er zijn natuurliik ook mensen die na een
uitgebreide tocht doot het alternatieve
circuit domweg geen steek verder zijn
gekomen. Maar ervaringen als de bovenstaande vormen het voervoor de discussies onder christenen. Waar de een zonder
schroom het alternatieve circuit aanpriist
en God dankt voor de geweldige resultaten, begriipt de ander niet dat christenen zich zo naiefin'occulte praktiiken'

begeven. Proeven we in de alternatieve

geneeswiizen de gaven van God, ofis het
kwaad hier aan het werk?

Niet zo fantastisch
Erik Stolp€r is sinds begin iaren tachtig
zowel huisarts en homeopaat als christen.
Hoewel dat wel vakervoorkomt, is het
toch een opmerkelijke combinatie. Reguliere en alternatieve geneeskunde worden
hier immers geintegreerd en bovendien
ziet Stolper daar als vriigemaakt-gereformeerde kerkganger geen kwaad in. Hij
raakte geboeid door de homeopathie toen

Erik Stolper: ,,In homeopathische middelen zit niets
occults. Zond.e zit niet in d.e materie,,

thie is niet zo fantastisch als sommigen
denken. Erworden veel goede resultaten
geboekt, maar niet bii iedereen werkt
het. We weten niet altijd waarom het ene
medicijn de ene keer wel en de andere
keer niet aanslaat. Maar in de reguliere
geneeskunde weetie in de helft van de gevallen ookniet waarom bepaalde dingen
werken."
Hoe terecht is het dat veel christenen
vooral de alternatieve geneeswijzen in
verband brengen met het'rijk van de
duisternis', maar zich deze vragen minder
steUen bij de medische wetenschap,
vraagt Stolper zich af. ruist de reguliere
geneeskunde kÉnie van God verwiideren,
vindt hij, ,,De wet€nschap heeft veel voordelen gebracht, maar zeker ook nadelen.
Dure pillen genezen ons en geavanceerde
medische apparatuur stelt ons gerust: het
ziekt€proces is tot stilstand geb!acht en
voorlopig leven wij. Adviezen van hulpverleners kunnen ons ook verwijderen
van de Here en zijn eer. In een latere fase,
als artsen machteloos staan, ktijgt onze
relatie met God meer prioriteit."
Christenen denken te snel dat de duivel
op het rationele te[ein van de wetenschap - en daarmee op dat van de
reguliere geneeskunde - buitenspel staat,
Integendeel, denkt Stolper:,,Wetenschappeliike inzichten hebben ook geleid tot
zaken als oorlog nucleaire rampen, seksuele vrijheden, abortus, genetische proeven met embryo's, ernstige bijwerkingen
n medicijnen en eutìanasie. Het staat
buiten kiifdat dit te maken heeft met de
groteviiand van Go4 met de satan."

Paranomale gaven
De reguliere geneeskunde is niet

nosticeren wat het probleem was en hielp
Loes van haar allergische

klachten af.
Omvan haar lichameliike problemen af

Alice een genezend
kreeg ingestraald water mee
en had daar een tijdje baat bii. Toen kwamen de klachten terug en ging ze weer te
rade bij de genezer. Ze raakte psychisch
te komen, bezocht

medium.
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wil Stolp€r maar zeggen. Maar het gaat
hii merkte dat sommige patiéntenuit ziin
huisartsenp!aktijk naar de homeopathische buurman gingen en daar soms ook
beter vandaan kwamen dan bii hem. Inmiddels welkt Stolper al iaren in Heerde
in een homeopathiepraktiik, naast zijn
huidige werk als huisansonderzoeker.
Toch horen we hem zeggen: ,,Homeopa-

ons nu om de a-ltematieve geneeswiizen:
hoe zit het daarmee? De homeopaet
kent de kitiek die sommige christenen
hebben. De grondleggervan de homeopatlie, Samuel Hahnemann, zou zich
beziggehouden hebben met occulte

praktijken. En de bereidingswiize - een
bepaald aantal keer schudden van het

middel - eo het feit dat de homeopathie uitgaat van'levensenergie'
die moet worden doorgegeven,
stuit sommige christenen tegen
de borst. Stolper wil erniets
van weten. ,,ln homeopathische
geneesmiddelen op zich zit niets
occults. De bereiding vindt plaats

bevindt je in een grensgebied,
waar het gevaar voor demonische
beinvloeding groter liikt. Je bent
€xtra kwetsbaar voor demonische
invloeden die aan de andere kant
van de grens liggen. Dat is dus
erg riskant, maar niet per definitie

Je

veroordeelbaar."

in een machine en daar is niets

D" sfr5,\ ìxs"n
sÌnrkrovnrS en ìn1u,ste
Hoe denkt het medisch
spectrum over alternatieve
geneeswijzen?
. Kwakzalverij
Aan de ene kant van het spectrum is er de beruchte
Verenrgrng tegen de (wakzalverl (VtdK), de zclr

verzet tegen geneesrn ddelen en behandelngen
die n et op zr.r ver wetenschappetllk onderzoek gebaseerd zrln Dtscuss es rnet de VtdK worden scherp
gevoerd artsen dre óok gebruik w llen maken van
nret regutrere behandelngen worden..struikrovers
die zich vermommen ats evidence based rnedici

ge_oernd legensla.ders no'rren de vere'g'nq
,een eenentw nt gste-eeuwse inqu

. Alternatieve

s

tie

geneesku nde

rd
{íí'
magisch aan. Op bijbelse gronden ben ik ervan overtuigd dat

Alles is schepping

voorwerpen en medicijnen niet
occult besmet kunnen worden. De
zonde zit niet in de moterie. maar

genezen is ook terug te vinden bij

kan in het hort van PatÍènt en arts
een plek veroverd hebben en in de
manier waarop we met behandelmethoden omgaan. We moeten
dus vooral het gesprek met onszélf
aangaan en met de ons behandelende artsen en therapeuten. Er
zljn homeopaten die geneesmiddelen voorschriiven met hulP van
inzichten die ze verkrijgen in een
sfeer van spiritisme en mantiek.

Biibetverbiedt deze praktijken

Helemaalaan de andere kant van de medrsche we
reld staan atternat eve genezers van verschltl-cnd
altoo Somrn ge. maar n et alle hulpverteners zLJn
rned sch geschoold Het wordt gevaarlJk wanneer
emènd net medsch geschoold is en zodoende
essent ete dingen over het hoofd zret

De

. Integratieve

wiizen. Zo ziin ,,paranormale
geneeswiizen principieel anders
dan homeopathie. Het is dan niet

ge

neeskunde

steeds rneef artsen plelten voor ntegratleve ol
cornplernentaire geneeskunde n het Amsterdam
se Stotervaartziekenhuis wordt bLlvoorbeetd al ja
ren gewerkt rnet hypnose, aroma , kleur envlsuahsat etherap eèn om patlenten te laten ontspannen
wat weer bevorderl!k is voor het herstel

uitdrukkelijk."
Stolper spreekt zeker niet ziin
goedkeuring uit over het comPlete
veld aan alternatieve genees-

te traceren hoe de behandelaar te

werk gaat," Maar ookhier nuanceert Stolper: ,,Paranormaal is niet
per definitie hetzelfde als occult.
Ook sommige christenen beschikk€n over paranormale gaven die
ze ten goede

kunnen gebruiken.

Deze benadering van

alternatief

ds. Willem Smouter, pr€dikant
van de Nederlands-gereformeerde
kerk in Apeldoorn, Smoute! gelooft er bijvoorbeeld .,niks van dat
homeopathisch€ middelen on sich
schadelijk kunnen ziin voor een
christen. Als jiiweet dat ie eigendom bent vanJezus Christus, dan

hoefje niet zo snel bang te zijn. Als
ie dat níét weet, is het een ander
verhaal. Maar dan kan het sPiritu'
eel gezien net zo link ziin om naar
een gewone dokter te gaan."
Smouter publiceerde in 2006
het boek Herstelwerk, waarin hii
uitgebreid schrijft over de gaven
van de Geest. Ook aan alternatieve
geneeswijzen is een hoofdstuk
gewijd: is dat 'Gods riikdom'ofeen
'duivelse imitatie'? Smoute! vraagt
zich in zijn boek afwaarom veel
christenen de neiging hebben orn
dat wat ze niet snaPPen, meteen
bovennatuurliik te noemen En
om dat vervolgens in te delen in óf
van God ófvan de duivel. ,,lk vind
datverkeerd. Ik zeg liever: God is
boven alles gesteld, en alles wat
daaronder is, is schePPing. Dat

Poul Lieverse: ,,Toen ik aan Chinese
collega's verteld.e dat acupunctuur hier aebruikt
wordt om van tabaksverslaving af te komen,
kregen ze de slappe lach"

waar een alternatieve arfs mee

zit te vogelen, is ook schepping
- al begrijp ik het nret. Maar ook
in de reguliere geneeskunde zit
veel meer onbegrijpelilks dan wrj
denken Ook daar zijn er behande-

heilsleer. Dan steelle iets van de
Schepper zonder God daarvoor de
eer te geven. De wortel zit hem in
de gedachte: wii hebben God ntet
nodig. Maar die gedachte wordt
ook in de reguliere geneeskunde

hngen waarvan we niet weten hóé

uitgedragen."

ze werken, maar dót ze werken. De

houding van de arts blijkt ontzet-

Stoplicht op rood

tend veel uit re makenvoorhet
resultaat van de behandeling. Dat
is niet allemaal verbeeìding, dat
is ook gewoon 'schepping'. Er gebeurt al een hele hoop als je wéét
geholpen te zijn. En dat geloofzal
ook best wel een rol spelen in de
alternatieve geneeswiJzen."
Is de Apeldoornse predikant
daarmee een voorstande! van het
alternatieve circuit? Helemaal
niet, ,,ik zou zelf niet zo snel naar
een alternatieve genezer gaan".
Smouter bedoelt te zeggen: het
onderscheid tussen alternatieve
geneeswiizen en reguliere geneeskunst is misschten weLveel minder
groot dan we denken. En je hoeft
niet bang te zijn dat je zomaar
geesteÌijk beschadigd raakr door
een (alternatieve) genezer - mits je
stevÌg in je geloofsschoenen sfaat.

Waar Smouter niet al te veel
muren wil opwerpen, wijst Paul
Lieverse de meeste vormen van
alternatìeve geneeskunde het

De alternatieven vliegen volgens
Smouter de bocht uit als het

verhaal achter een geneeswijze
duideÌijk een ólternatief evangelie
is. ,,Bii mensen die bijvoorbeeld
met reiki bezig zijn, is dat - voor
zover ik er verstand van heb
regelmatig het geval. Volgens mij
is relki gewoon een alternatieve

Welke adviezen geeft een gereformeerd alternatief
arts zélfaan cbristelen die €en altertutieve behandeIiag willen volgen? De tips van Erik Stolper.

liefst resoluut af. ,,Vaak lopen
alternatteve g€neeswiizen en oc

cultisme door elkaar heen", is ziin
ervanng. Lieverse is anesthesist en

pìjnbehandelaar in de Daniel den
Hoedkliniek van her Erasmus MC
in Ronerdam. Ook is hijvoorzitter
van de Nederlandse vereniging
van christelijke (tandlartsen
Christian Medical Fellowshrp -

o

persoonlijke titel.
Het rs niet gek dat Lieverse zo
steÌlig is. ln zrjn studenrentijd
was hij actiefbii een spiritistisch

een

patiènt nodig heeft. Deze

vormvan keuzes maken

is een

gebruik maken van een bovennatuurlijke wereld. Daar gaan bii mij

t

llt

rnatlcf

D e is In staat een
medasche diagnose te
stetlen en complicaties
tijdens de behandeling

maar met cv.koers spreekt hij op

genootschap en verdiepte hii
zich rntensief in,,occulte zaken",
waaronoer een paranormale votm
van kruidengeneeskunde. Pas
toen hij christen werd en expliciet
brak met deze zaken, werd hii
een ontspannen mens. ,,lk zag
eens iemand die door middel van
pendelen bepaalde welk medicijn
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Ongecontroleerd gebied

die God in zijn woord'een gruwel' noemt.
In de Bijbel lees ik sterke waarschuwingen
datje je daar niet mee bezig moet houden.
Dat kan niet op een zuivere manier gedaan worden."
Als het gaat om 'palanormale' alternatieve geneeswijzen - waarbijde genezer
zélfparanormale gaven heeft - kun je als
christen volgens Lieverse niet duidelijk
genoeg zijn in je afwiizing, Maar Lieverse
is niet zo kritisch over ólle alternatieve

Veel Ìosse einden tot nu toe: homeopaat
Stolper en predikant Smouter die het'alternatieve' van alternatieve geneeswiizen

vormen van genezen. AIs arts staat hii
ervoor open om met niet-reguliere

behandelingen te werken, Zoals voetzoolreflextherapie. waarbij de voetzool
van een patiènt wordt gemasseerd en hij
zo tot rust komt. ,.Waaróm het zo werkt,
weten we niet. Maat dat onderzoeken
we. Want als ik iets nietbegriip, wil dat
niet zeggen dat ik het niet moet onderzoeken. Het kan zijn dat er wetten ziln
in zijn schepping, die zich niet houden
aan de wetten die wii tot nu toe kennen.
Dus het kan goed ziin dat alternatieve geneeswijzen die we niet kunnen verklaren,
wel degelijk vanbelang ziin! Dat zou een
scheppingsgave van God kunnen zijn."
Zo raakt de visie van Lieverse toch even

die van Smouter, al bliift de medicus toch
vooral een scepticus. Lachend haalt hij
een herinnering oP uit de tiid dat hii in
China werkte. Collega-artsen vonden het
daar maar komisch dat er in Nederland

enigszins relativeren. Medicus Lieverse
die toch vooral waarschuwtvoor de paranormale gevaren. In het reformatorische
Ede proberen we nog een stap verder te
zoeken. Theoloog Mart-Ja! Paul geeft er
Ies aan de Chlisteliike Hogeschool Ede. In

zijn tijd als hervormd gemeentepredikant,
maar ook daarna, ontmoette hiiveel mensen die het alternatieve circuit opzochten.
Hoe rechtser in de leer, hoe naiever op
het gebied van de alternatieven, denkt
hijweleens. Enthousiast is hij daar niet
over. maar begrijpen kan hij het wel. ,,Het
gaat om mensen die vaak uitgedokterd
ziin in het reguliere circuit. In ziekte en
nood word je vaak minder kritisch en ga
je van alles proberen om van je kwalen af
te komen. Het probleem is datje dan in
een heel oncontroleerbaar gebied komt,
waarin iedeteen mag zeggen dat hii genezer is en een gemiddeld gemeentelid door
de bomen het bos niet meer ziet."

acupuncturisten rondliepen:,,2e z€iden:
Als wij het geld hadden dat jullie hebben, zouden we daar allang mee gestopt
ziin.' Toen ik vertelde dat acupunctuur
hier onder andere gebruikt wordt om van
tabaksverslaving afte komen, kregen ze
de slappe lach."

minder in de behandeling. ,,Als een
volstrekt seculiere arts in een ziekenhuis
met wat meetapparatuur kijkt hoe de
weerstandenvan de huid zijn en hieren
daar met een naaldie prikt, dan word ie
daar niet occult door belast. Maar de éígenlijke acupunctuur heeft natuurliik wel
een geesteliike achtergrond. En sommige
genezers gebruiken die krachten ook."

Holistische geneeswijze

Hier en daar een naaldie
Als we Paulvragen waar volgens hem nu
precies de grens ligt in dat 'oncontroleerbare gebied, is dat déàrwaar oosterse

losofìeèn en/of paranormale vermogens
hun intrede doen. Gebruikvan geneeskrachtige kruiden: weinig mis mee. The-

fi

meer de kerk zichconcentreert
op de ziel,hoe meer gemeenteleden op het
alternatiwe terreinhun eigen gong gaan"

Mort-]an Paul:,,Hoe

derne ontspanningsoefening?,,Het punt
is dat zoiets als yoga een oosterse achtergrond heeft, en dat ie je vaak toch wel
degelijk in die oosterse principes moet
verdiepen, als je wilt dat het effectiefis.
Bij iets als reiki speelt dan ook nog dat er
expliciete geesteliike krachten worden gebruikt. Dan kan er wel degelijk genezing
optreden, maar tegen welke prijs? Het kan
best baten op lichamelijk gebied. Maar je
kunt daarbij wel geesteliike of psychische
schade oplopen. Daarvan heb ik in de loop
der jaren nogal wat negatieve voorbeelden gezien."
Uiteindelijk ziet de Edese theoloog het
probleemvooral in de behandelaar, en

n

rapieèn als bioresonantie of chiropraxie,
die vooral 'technisch' zijn: daar valt over
te praten. Maar biibiivoorbeeld reiki en
magnetisme gaan we volgens Paul over de
grens. Net als bij de meeste vormen van
acuPunctuur en yoga.
ls - om een concreet voorbeeld te pakken
- dat laatste dan echt meer dan een mo-

Als het erop aankomt, brengt PauI
trouwens liever eerst de rol van de kelk
ter sprake. Want vooral die laat wat hem
betreft een gat vallen. ,,lk pleit echt voor
een holistische geneeswijze, in de zin
dat de gemeente van Christus aandacht
besteedt aan de integratie van lichaam,
ziel én geest. De gemeente moet zich niet
beperken tot voorbede dat de middelen
van de reguliere geneeskunde gezegend

worden - dat is echt te weinig - maar
ook ruimte maken voor ziekenzalving en
gebed onder handoplegging."
En wat Paul betreft, hoort daar dan ook
een stuk voorlichting bii over alternatieve
geneeswiizen. Want daar hebben veel
mensen in de kerk,,nóóit, nooit uitleg"
over gekregen. ,,We hebben in de kerk te
lang gedacht dat de wetenschap voor het
lichaam is, en de kerkvoor de ziel. Maar
hoe meer de kerk zich concentreert oP de
ziel, hoe meer gemeenteleden op het alternatieve terrein hun eigen gang gaan."

