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1. Voorwoord 
 

De anticonceptiepil is tegenwoordig één van de meest gebruikte medicijnen, in de volksmond bekend als 

"de pil". Het is een laagdrempelig middel dat de vrouw de vrijheid en de keuzemogelijkheden zou geven 

waar ze heel lang naar heeft verlangd. Door de hoge betrouwbaarheid en het gebruiksgemak heeft de pil 

na de komst in de jaren vijftig van de vorige eeuw in rap tempo aan populariteit toegenomen. De pil is nu 

niet meer weg te denken uit het leven van de moderne vrouw. Maar het is en blijft een medicijn dat de 

natuurlijke vrouwelijke cyclus verandert en manipuleert. Zoals op vele andere gebieden, wanneer mens 

met zijn ingrijpen de natuur naar eigen hand probeert te buigen, creëert de daardoor veroorzaakte 

verstoring in de natuurlijke balans een reeks aan onaangename uitwerkingen op verschillende delen van 

het systeem in kwestie. Zo heeft het gemak van de hormonale anticonceptie ook een keerzijde.  

In homeopathie praktijk worden we met deze kwestie regelmatig geconfronteerd. Is een (deel van) het 

symptoombeeld van de patiënte mogelijk veroorzaakt door haar gebruik van de hormonale 

anticonceptie? Hoe herkennen we dat? En als dat zo is, kunnen we deze "laag" apart behandelen? Wat 

voor effect heeft dat? 

Vanuit mijn interesse in deze problematiek en de positieve ervaringen met de homeopathische detox 

therapie, uit de praktijk van Ton Jansen, waar ik gedurende mijn opleiding als stagiaire heb mogen 

meekijken, is de keuze voor het onderwerp gemaakt.  Wat mij bijzonder motiveerde zijn de uitspraken 

die ik tijdens mijn stage van de patiënten en later tijdens het onderzoek van mijn respondenten vaak te 

horen kreeg, dat ze zich na de behandeling vrolijker en zelfverzekerder voelden, meer energie hadden, of  

in hun eigen woorden: "ik voel me weer levenslustiger",  "nu voel ik weer mijn natuurlijke zelf", "ik voel 

me weer vrouw". 

Deze methode verdient een grootschaliger effectonderzoek volgens de normen die gelden voor 

wetenschappelijk onderzoek voor alternatieve behandelwijzen. Deze scriptie is een stap in deze richting 

hoewel beperkt in tijd en omvang. 

Deze scriptie zou niet mogelijk zijn geweest zonder de ideeën, advies en steun van Ton Jansen, mijn 

praktijkbegeleider die de homeopathische detox therapie al jaren ontwikkelt en toepast in zijn praktijk.  

Zijn assistente en mijn collega homeopathiestudente Marie Louise Zwier wil ik hier speciaal bedanken 

voor haar hulp gedurende de hele weg van het ontstaan van deze scriptie. Vanaf het begin, het opbellen 

en de patiënten enthousiasmeren om aan het onderzoek mee te doen, tot aan het redigeren van de 
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eerste versie, heeft ze me van haar inzichten en suggesties voorzien en op haar enthousiaste manier 

geholpen. Ook wil ik hier alle patiënten die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek hartelijk danken voor 

hun bereidwilligheid en openheid. 

Tot slot wil ik scriptiebegeleiders vanuit de School voor Homeopathie bedanken, Marlene van Lier voor 

de suggesties en aanwijzingen die ze me gaf bij het opzetten van deze scriptie en Barry Heinrichs voor 

het finale reviewcommentaar.   
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2. Samenvatting 
 

De uitwerkingen van hormonale verstoringen als gevolg van het gebruik van hormonale 

anticonceptiemiddelen kunnen verschillende vormen aannemen. Voor een praktiserende homeopaat is 

het van belang de klachten die in verband kunnen worden gebracht met het gebruik van hormonale 

anticonceptie te herkennen. Daarvoor is in deze scriptie een vergelijking gemaakt tussen de klachten 

gemeld door de onderzoeksgroep en de verzameling van de symptomen bekend als bijwerkingen van 

hormonale anticonceptiemiddelen, afkomstig uit Lareb, Nederlands bijwerkingencentrum. 

De kennis van verschillende behandelmogelijkheden stelt de therapeut in staat om de patiënt te 

informeren over de mogelijkheden voor behandeling, waaronder ook over de methode voor detoxificatie 

van de belasting die ontstaan is door het gebruik van hormonale anticonceptiemiddelen.  

Deze scriptie gaat in op de homeopathische detox therapie, beschrijft de kenmerken ervan en benoemt 

de wetenschappelijke onderzoeken die de theorie van deze therapie onderbouwen.   

Uit de ervaring blijkt dat veel vrouwen baat hebben bij deze therapie. Om een uitspraak te kunnen doen 

over de effectiviteit van deze therapie zou de causaliteit moeten worden vastgesteld tussen de uitkomst 

van de therapie en de therapie zelf. Om dit hard te kunnen maken is een effectonderzoek nodig volgens 

de principes van wetenschappelijk onderzoek voor alternatieve behandelwijzen.  

Deze scriptie behelst een praktijkgestuurd effectonderzoek onder een groep van 30 patiënten die met 

deze methode zijn behandeld. De gegevens, verkregen door middel van telefonische interviews met de 

onderzoekspersonen, zijn vervolgens geordend en aan de hand van één gemeenschappelijk parameter 

statistisch verwerkt. 

Volgens het uitgevoerde praktijkgestuurd effectonderzoek kan worden geconcludeerd dat de 

homeopathische detox therapie van hormonale anticonceptie, bij de vrouwen wiens klachten deels terug 

te voeren zijn op het gebruik van hormonale anticonceptiemiddelen, een significant effect heeft op het 

energieniveau en de algehele gesteldheid van de patiënte. 

Voor wat betreft het effect op de klachten waarvoor de patiënten zich voor de behandeling meldden, is 

het aan de hand van dit onderzoek niet mogelijk een op statistische berekening gebaseerde uitspraak te 

doen. Daarvoor is de onderzoeksgroep c.q. de incidentie van de symptomen, te klein.   
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Volgens de verkregen resultaten kunnen we stellen dat de toegepaste therapie hoogstwaarschijnlijk een 

gunstig effect heeft op de symptomen die bekend staan als bijwerkingen van hormonale anticonceptie. 

Daarom verdient deze methode een grootschaliger vervolgonderzoek. 
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3. lnleiding 
 

Een korte geschiedenis van hormonale anticonceptie 

Aan het einde van de 19de eeuw en begin van de 20ste eeuw werden anticonceptiemiddelen 

gepropageerd door de voorlopers van Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Met de 

rasverbetering als doel pleitte deze groep tevens voor vrijwillige en zo nodig opgelegde anticonceptie of 

een "baringsverbod voor de verpauperde bevolking". 

In de jaren 60 van de 20ste eeuw, met de uitvinding van de orale anticonceptie methode, is het gebruik 

van "de pil" in het Westen geleidelijk toegenomen. In Nederland was de pil tot 1969 alleen 'op medische 

indicatie' beschikbaar. Tot dat jaar was ook de openlijke verkoop van andere voorbehoedmiddelen in 

Nederland nog officieel verboden. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Anticonceptie) 

Ellen Grant is een Britse arts en onderzoekster wiens carrière begon ten tijde van de eerste onderzoeken 

c.q. experimenten met de hormonale anticonceptie. Ze volgde haar co-assistentschap bij één van de 

eerste Engelse endocrinologen in het universiteitsziekenhuis waar de nieuwe hormoonpreparaten bij 

vrouwen werden uitgetest. Sinds 1961 werkte zij mee aan de eerste pilonderzoeken in Londen. Ze was 

een voorvechter voor het openbaar maken van de waarheid over de gevaren van de pil. In het boek "De 

bittere pil" (Grant, 1986) geeft ze haar bevindingen weer en die van haar collega onderzoekers, 

ondersteund door medische feiten in honderden gepubliceerde artikelen en casussen.  

In 1962 werd de pil voor het eerst beschikbaar voor Engelse vrouwen. Men was zeer verheugd dat dit 

zo'n eenvoudige methode was en de interesse bij de vrouwen was groot. Al vrij snel kwamen in Engeland 

en Verenigde Staten de eerste meldingen van de ernstige bijwerkingen: o.a. veneuze trombose. In de 

jaren daarna ging men verschillende combinaties van hormonen en doseringen uitproberen om tot een 

"veilig middel" te komen, met een minimum aan bijwerkingen. Tien jaar later kwam Grant (1986) tot 

conclusie dat de twee hormonen altijd teveel schade zullen blijven veroorzaken en dat het middel 

onnodige gezondheidsproblemen aan de vrouw en haar nageslacht toe zal brengen. Zij is hierna gestopt 

met het voorschrijven van hormonale anticonceptie in haar praktijk. Ze veronderstelde dat de medische 

wereld dit op termijn ook zou inzien. Echter, dit pakte heel anders uit.  

Terwijl in de jaren zestig getrouwde vrouwen met een voltooid gezin de pil kregen, begon men in de 

jaren tachtig de pil voor te schrijven aan steeds jongere vrouwen. Dit ondanks de onderzoeken die 

vaststelden dat deze hormoonmiddelen een kans op borstkanker verhoogde bij de vrouwen onder de 

vijfentwintig die nog geen kinderen hebben en langdurig de pil slikten.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Anticonceptie
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Weer twintig jaar later is die grens nog verder verschoven, zo krijgen nu zelfs tieners de pil 

voorgeschreven door de huisarts. Veelal wordt de pil door de huisartsen voorgeschreven voor andere 

indicaties dan het voorkomen van zwangerschap. Volgens een onderzoek van het Guttmacher institute in 

New York, vermeld 82% van de tiener-gebruiksters (leeftijd 15 - 19 jaar) dat ze de anticonceptiepil voor 

een andere redenen gebruiken dan anticonceptie.  De redenen zijn met name: minder pijn en 

ongemakken bij de menstruatie, reguleren van de menstruele cyclus, hoofdpijn, acne, puistjes (Jones, 

2011). 

 

Aanleiding tot het onderzoek 

Gedurende mijn stageperiode in de praktijk Gezondheid in beweging (verder in de tekst 'praktijk GiB') 

van Ton Jansen, klassiek homeopaat, heb ik kennis gemaakt met Homeopathic Detox Therapy  

(Nederlands: homeopathische detox therapie) en een aantal resultaten ervan kunnen zien. 

Homeopathische detox therapie komt gedeeltelijk overeen met de bekende CEASE methode. CEASE 

staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. De CEASE methode is ontwikkeld door 

Dr. Tinus Smits. Parallel aan deze ontwikkeling heeft Ton Jansen sinds begin jaren negentig een 

vergelijkbare behandelmethode toegepast en doorontwikkeld in zijn eigen praktijk. Deze methode 

noemde hij later Homeopathic Detox Therpy. De twee methoden ontwikkelden zich tot 2001 

onafhankelijk van elkaar. Sinds 2001, gedurende bijna 10 jaar, hebben Dr. Tinus Smits en Ton Jansen hun 

ervaringen en denkwijzen uitgewisseld. 

Volgens Smits is de door hem toegepaste CEASE methode effectief gebleken in de behandeling van 300 

autistische kinderen (http://www.cease-therapie.nl/). Een aantal casussen zijn beschreven in het door 

Smits uitgebrachte boek "Autisme, de wanhoop voorbij" (Smits, 2012). In dit boek lag de focus 

voornamelijk op de behandeling van autisme. Minder bekend is dat deze methode tevens voor vele 

andere chronische ziekten werd toegepast. Tegelijkertijd werd met Homeopathische detox therapie een 

breed scala aan aandoeningen behandeld die in verband kunnen worden gebracht met intoxicaties door 

lichaamsvreemde stoffen. Dit laten de vele casussen in de dossierbank en de video collectie van de 

praktijk GiB zien.  

Een andere vergelijkbare ontwikkeling heeft zich in dezelfde periode in Australië voltrokken. Dr. Isaac 

Golden, PhD en Australische homeopaat paste een vergelijkbare therapie toe bij kinderen met 

vaccinatieschade. Hij was tot 2006 niet op de hoogde van het werk van Smits. In 2006 ontdekte hij per 

toeval dat in Europa men een vergelijkbare methode ontwikkelde. Sindsdien hadden Smits en Golden 

http://www.cease-therapie.nl/
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sporadisch e-mail contact. In zijn boek "Vaccine Damaged Children" zet Golden een overzicht van de 

resultaten van hemzelf en van Smits naast elkaar en laat een grote mate van consistentie zien (Golden, 

2010, p. 26).  

In beginsel is er een grote overeenkomst binnen de genoemde methodes, toch zijn er ook verschillen. 

Beide methodes zijn nog steeds in ontwikkeling en hebben meer onderzoek nodig, welke idealiter 

gebaseerd is op objectieve resultaten uit praktijk. 

In dit onderzoek zal ik me concentreren op de methode homeopathische detox therapie.  

Tot nu toe is er naar mijn weten nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de 

homeopathische detox therapie op andere gebieden dan vaccinatieschade. 

De motivatie van Ton Jansen om dit onderzoek in zijn praktijk te laten plaatsvinden was het vergroten 

van de bekendheid van de homeopathische detox therapie. Door mijn interesse in vrouwelijke 

hormoonhuishouding hebben we besloten mijn scriptie toe te spitsen op de detox van de hormonale 

anticonceptie middelen bij vrouwen die met klachten komen die terug te voeren zijn op het gebruik van 

hormonale anticonceptie middelen. De grote praktijk, ervaring en de dossierdatabank van de praktijk GiB 

makten het mogelijk een praktijkonderzoek uit te voeren. 

Met deze scriptie wordt een eerste aanzet gedaan tot praktijk gestuurd effectonderzoek van de 

homeopathische detox therapie op een specifieke groep patiënten.  
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4. Probleemstelling en vraagstelling 
 

Homeopathische detox therapie wordt toegepast om de gevolgen te behandelen van de intoxicatie met 

een lichaamsvreemde stof. Een (langdurig) gebruik van hormonale anticonceptiemiddelen wordt gezien 

als een opbouwende belasting met lichaamsvreemde stoffen die de hormoonhuishouding beïnvloeden,  

en kunnen bepaalde klachten geven (ook bijwerkingen genoemd) op korte en langere termijn.  

Homeopathische detox van hormonale anticonceptie middelen is een veelbelovende methode mits 

toegepast naar aanleiding van een duidelijke indicatie en volgens vastgestelde protocollen. De ervaring 

uit de praktijk laat zien dat deze methode bij de belasting door hormonale anticonceptie heel 

doeltreffend kan zijn. Echter om de causaliteit tussen de uitkomst en deze therapie hard te kunnen 

maken is een gedegen effectonderzoek nodig. Deze scriptie is mede een aanzet om verder onderzoek te 

motiveren en te rechtvaardigen.   

Ervaring met vele patiënten in de praktijk GiB leert dat na de homeopathische detox van hormonale 

anticonceptie, de door het hormonale middel veroorzaakte klachten geleidelijk verbeteren of 

verdwijnen. Behandeling van de belasting na gebruik van de hormonale anticonceptie op basis van 

homeopathische detox therapie wordt in de praktijk GiB sinds 2002 toegepast. Uit de praktijk blijkt dat 

er veel vrouwen met deze therapie zijn geholpen. Effecten van deze therapie zijn volgens Ton Jansen 

zeer overtuigend, maar nog niet onderzocht en daardoor niet hard te maken volgens de principes van de 

wetenschap.  

Het meten van de effectiviteit van deze methode is daartoe een belangrijke voorwaarde.  

 

N.B. Het is niet de bedoeling om deze methode te vergelijken met andere methodes, zoals bijv. pure 

klassieke homeopathie. Klassieke homeopathie maakt onderdeel uit van deze methode. 

 

Relevantie 

Dit onderzoek leidt tot handreikingen en motivering voor verder onderzoek naar de effectiviteit van 

homeopathische detox therapie.   

Zoals het vaccineren en vaccinatieschade een breed onderzocht fenomeen is, is het gebruik van 

hormonale anticonceptie en de risico's die eraan kleven tevens veelvoudig onderzocht en beschreven in 

de literatuur (o.a. Grant, 1986, 1997, 1998; Loder et al., 2005; Carter, 1997; Norris, 1997; Rosing et al., 
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2001; Rott, 2013). CEASE-therapie en de detox methode van Golden richten zich voornamelijk op de 

behandeling van vaccinatieschade. De mogelijkheden van homeopathische detox van anticonceptie zijn 

echter nog tamelijk onbekend. Er is veel onderzoek verricht naar de bijwerkingen (Practice Committee of 

ASRM, 2008; Loder et al., 2005; Carter, 1997; Norris, 1997; Rosing et al., 2001; Rott, 2013) en minder 

naar lange termijn effecten van het gebruik van hormonale anticonceptie. Voor een praktiserende 

homeopaat is het van belang de klachten die in verband kunnen worden gebracht met het gebruik van 

hormonale anticonceptie te herkennen. Daarbij kan kennis van verschillende behandelmogelijkheden de 

therapeut in staat stellen om de patiënt te informeren over de mogelijkheden voor detoxificatie van de 

belasting die ontstaan is door het gebruik van hormonale anticonceptiemiddelen. Kennis van het 

daadwerkelijke effect van homeopathische detox van hormonale anticonceptie is hiervoor essentieel. 

Om een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van deze therapie is verder onderzoek 

noodzakelijk. Aangezien het onderzoek naar de effectiviteit van de homeopathische detox van 

hormonale anticonceptiebelasting nog niet heeft plaatsgevonden, en gebleken is dat dossiervoering in 

de praktijk GiB niet voldoet aan de eisen van bewijsvoering t.b.v. wetenschappelijk onderzoek, zal ik me 

in deze scriptie richten op de volgende doelen: 

 

Doelstelling 

1) een praktijk gestuurd effectonderzoek, gebaseerd op de gegevens verkregen middels de interviews 

achteraf van de patiënten die homeopathische detox therapie in de periode tussen juni 2011 en maart 

2013 hebben ondergaan; 

2) een advies m.b.t. de gegevensverzameling en vastlegging t.b.v. een toekomstig effectonderzoek met 

een harder causaal verband tussen de specifieke detox-therapie en de uitkomst ervan.  

 

Vraagstelling en deelvragen 

De centrale vraagstelling in het onderzoek:  

Wat is, volgens het praktijkgestuurde effect onderzoek, het effect van de homeopathische detox 

therapie bij vrouwen wiens klachten deels terug te voeren zijn op het gebruik van hormonale 

anticonceptiemiddelen?   

Middels praktijk gestuurd effectonderzoek wordt het effect van de homeopathische detox therapie voor 

de genoemde doelgroep onderzocht. Uit deze centrale vraag volgen de onderstaande deelvragen: 
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Deelvragen: 

I. Welke hormonale anticonceptiemiddelen onderscheiden we en wat is de samenstelling van de 

hormoon(achtige) substanties in deze middelen? 

Deze deelvraag heeft als doel om toelichting te geven over de anticonceptiemiddelen uit het hoofdvraag.  

 

II. Wat zijn de meest voorkomende klachten die vrouwen ondervinden n.a.v. het gebruik van hormonale 

anticonceptie? 

Deze deelvraag is relevant om het verband te kunnen leggen tussen de klachten die patiënten tijdens het 

consult benoemen (ongeacht of ze officieel erkend zijn als bijwerkingen van de medicijn) en het gebruik 

van anticonceptiemiddelen. 

 

III. Wat is de homeopathische detox therapie?  

a. Welke onderzoeken onderbouwen deze theorie? 

 

IV. Wat is een praktijkgestuurd effectonderzoek? 

 

In een apart hoofdstuk zal ik een advies formuleren voor een toekomstige bewijsvoering  zodat een 

effectonderzoek kan worden uitgevoerd, dat gebaseerd is op de gegevens vastgelegd op een uniforme 

en zo objectief mogelijke wijze, en waarbij een causaal verband tussen de detox therapie en de uitkomst 

ervan met meer zekerheid kan worden vastgesteld.  
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5. Methode 
 

De resultaten van de literatuurstudie die antwoord geven op de deelvragen zijn weergegeven in 

hoofdstuk 6. Literatuurstudie is uitgevoerd m.b.v. de in hoofdstuk Literatuuroverzicht vermelde 

publicaties en internetbronnen.  

De hoofdvraag wordt beantwoord middels een praktijkgestuurd effectonderzoek. De resultaten van het 

onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 7.  

Verderop in dit hoofdstuk wordt ingegaan op de werkwijze van het uitgevoerde praktijk onderzoek. 

 

Werkwijze onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd middels telefonische interviews onder de vrouwen met een historie van 

gebruik van hormonale anticonceptie middelen. De klacht(en) waar deze vrouwen voor komen kunnen 

verschillend van aard zijn, met daarbij wel een indicatie voor de behandeling met homeopathische detox 

therapie van hormonale anticonceptie. 

Idealiter zouden alle vrouwen die zich tussen juni 2011 en maart 2013 in de praktijk GiB hebben gemeld 

en deze therapie zijn ondergaan meegenomen worden in dit onderzoek. Dit om de schijn van positieve 

discriminatie te vermijden, zoals dat alleen succes casussen meegenomen zijn in het onderzoek. Getracht 

is deze ideale situatie zo veel mogelijk te benaderen.  

In de praktijk ging het als volgt: op moment dat een patiënte de anticonceptie-detox voorgeschreven 

krijgt wordt haar gevraagd of ze bereid is aan het onderzoek mee te werken. Als het antwoord positief is 

dan wordt haar naam en telefoonnummer aan mij doorgegeven zodat ik een belafspraak kan inplannen. 

Ik bel de patiënte eerst voor een belafspraak en vervolgens, op het afgesproken tijdstip bel ik haar om de 

vragenlijst met haar door te nemen. Dit werkte over het algemeen goed. De patiënten waren op een 

enkeling na zeer bereidwillig om mij te woord te staan en de informatie te geven over hun klachten en 

de voortgang en/of de resultaten van hun behandeling. Een tweetal patiënten was niet bereid om aan 

het onderzoek deel te nemen. Beiden waren met de behandeling gestopt en wilden geen toelichting 

geven.  

Om de resultaten aan statistische berekeningen te kunnen onderwerpen zijn de resultaten van ten 

minste 20 patiënten nodig. Vanwege een beperkte beschikbare tijd voor de gegevensverzameling, is in 

overleg met mijn begeleider besloten om tevens de patiënten te betrekken die in de periode na juni 
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2011 homeopathische detox therapie hebben  ondergaan. Mede omdat de verwachting was dat deze 

patiënten hun reactie en het effect van de behandeling nog redelijk goed kunnen herinneren.  

De assistente van GiB heeft de dossiers nagekeken en een lijst gemaakt van de patiënten die sinds juni 

2011 de detox therapie hebben ondergaan. Vervolgens heeft ze de patiënten van de lijst opgebeld en 

gevraagd of ze mee wilde werken aan het onderzoek. Over het algemeen stemden de patiënten in. Een 

aantal was niet bereikbaar of gaven aan zich niets meer te kunnen herinneren en daarom liever niet 

wilden deelnemen aan het onderzoek. De patiënten die positief stonden tegenover het onderzoek heb ik 

vervolgens opgebeld voor een belafspraak om de vragenlijst door te nemen.  

Van de patiënten die net waren begonnen met de therapie was het mogelijk het interview zowel voor- 

als na afloop van de behandeling af te nemen. Voor de groep die de behandeling in het verleden is 

ondergaan was dat niet meer mogelijk. Vanwege efficiëntieoverwegingen en om de resultaten met 

elkaar te kunnen vergelijken heb ik alle patiënten één keer gebeld. Dit deed ik in de periode nadat ze hun 

detox-therapie hadden afgerond.  

De telefonische interviews waren een goed middel om in een kort tijdsbestek zo veel mogelijk informatie 

te verkrijgen over de ervaringen van de patiënten na behandeling met de homeopathische detox van 

hormonale anticonceptie. Telefonische interviews leveren meer informatie op dan een schriftelijke 

vragenlijst of een enquête per e-mail en zijn minder tijdrovend dan "live" interviews. Live-interviews 

zouden in dit onderzoek praktisch niet haalbaar zijn. 

 

Vragenlijst 

Vooronderzoek is gedaan naar de manier van gegevensverzameling. Als uitgangspunt is de vragenlijst 

RAND 36 gebruikt (http://www.meetinstrumentenzorg.nl). Dit is een standaard meetinstrument voor 

kwantitatief onderzoek. Vervolgens is deze vragenlijst aangepast met de voor dit onderzoek relevante 

vragen. Methode van gegevensverzameling is gebaseerd op het afnemen van de vragenlijst middels een 

persoonlijke ondervraging van de patiënt.  

De resultaten zijn onderworpen aan een statistische berekening met als doel om uit te wijzen of voor de 

onderzochte groep, deze behandeling een significant effect heeft gehad. De gebruikte statistische 

methode wordt verderop in dit hoofdstuk nader toegelicht, onder het kopje Statistische analyse. 

Gedurende de periode van gegevensverzameling werd een aantal keer geëvalueerd om te zien of de 

verzamelde gegevens bruikbare informatie leverden en of de vragenlijst bijgesteld moest worden. 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
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Uiteindelijk is de vragenlijst iets ingekort omdat een aantal vragen uit de standaard lijst (RAND 36) niet 

relevant bleken voor de gekozen doelgroep.  

Uit de ingevulde vragenlijsten zijn de gegevens opgehaald, inclusief de scores van het energieniveau en 

het algehele welbevinden van de patiënten van voor- en na- de behandeling. Deze scores zijn voor de 

totale patiëntengroep vergelijkbaar en daarom geschikt voor de statistische analyse.  

De gebruikte vragenlijst is opgenomen in Bijlage I. 

 

Onderzoeksmodel 

Voor dit praktijkgestuurd effectonderzoek is als onderzoeksmodel gekozen voor een quasi-experiment. 

Een quasi-experiment wordt toegepast wanneer door praktische redenen een volwaardig experimenteel 

model niet haalbaar is. Dit betekent dat het experiment wordt uitgevoerd zonder randomisering en 

zonder controle groep. De resultaten van de effectevaluatie worden vastgesteld door het onderling 

vergelijken van de gegevens, op verschillende tijdstippen. Vergelijking van de gegevens van de 

experimentele- en de controlegroep is niet mogelijk aangezien de experimentele groep de enige groep is 

die aan de therapie heeft deelgenomen (Migchelbrink, 2010). 

 

Statistische analyse 

Om aan te duiden of de gevonden resultaten significant zijn, is gebruik gemaakt van de T-toets voor twee 

gepaarde steekproeven. Deze statistische bewerking berekent de kans dat de gemiddelde verschillen 

tussen de scores van voor- en na- de behandeling (T0 en T1) op toeval berusten. De T-toets is gekozen 

omdat er geen controlegroep aanwezig was en omdat op deze wijze toch de significantie kan worden 

getoetst. 

Om deze T-toets uit te voeren moeten de te bewerken resultaten aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

- minimaal 20 waarnemingen 

- gepaarde steekproef (twee metingen van dezelfde persoon, op verschillende meetmomenten) 

- het betreft interval variabelen (dit zijn variabelen waarbij het verschil belangrijk is) 
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De T-toets is uitgevoerd met het Microsoft Excel computer programma, middels het module voor data 

analyse: Analysis Toolpak. De data van alle patiënten, van voor- en na- de behandeling zijn ingevoerd en 

de analyse-tool heeft de resultaten getoond. 

Voor de P-waarde onder 0,1 wordt gesteld dat de resultaten significant zijn. Voor de P waarde onder 

0,001 worden resultaten als zeer significant aangenomen. Dat zou betekenen dat de kans erg groot is dat 

het verschil in de scores het resultaat is van de behandeling en de kans zeer klein is dat het gemiddeld 

verschil op toeval berust. 

De resultaten van de data analyse zijn weergegeven in Hoofdstuk 7. 
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6. Resultaten literatuuronderzoek 

I. Hormonale anticonceptiemiddelen 

Wat zijn hormonale anticonceptiemiddelen, welke vormen zijn er en wat is de samenstelling 

van de hormoon(achtige) substanties in deze middelen? 

Hormonale anticonceptiemiddelen zijn stoffen die zwangerschap kunnen voorkomen. Meestal betreft 

het een combinatiepreparaat van twee chemisch geproduceerde stoffen, die identiek zijn aan de - in ons 

lichaam aangemaakte – geslachtshormonen oestrogeen en progesteron.  

Daarnaast zijn er enkelvoudige preparaten voor hormonale anticonceptie met uitsluitend een 

progestagene component. 

De werking van hormonale anticonceptie vindt plaats op drie niveaus: 

1. Onderdrukking van de hypofysehormonen FSH (Follikel Stimulerend Hormoon) en LH 

 (Luteiniserings Hormoon) waardoor eirijping en ovulatie worden geremd; 

2. Remming van de endometriale uitrijping waardoor de condities voor innesteling van een embryo 

 verslechteren; 

3. Beïnvloeding van het cervixslijm, waardoor de doorgankelijkheid voor spermatozoa vermindert.  

 

Hieronder een overzicht van verkrijgbare hormonale anticonceptiemiddelen met (tussen de haakjes) een 

voorbeeld van een product uit de groep: 

 Combinatiepreparaten: anticonceptiemiddelen met een combinatie van oestrogeen en progestageen 

o Orale anticonceptiemiddelen, zogenaamd "de pil" (meest gangbare anticonceptie-middelen, er 

zijn vier generaties van orale anticonceptiemiddelen, zie Tabel 1) 

o Anticonceptiepleister (Evra) 

o Vaginale ring (Nuvaring) 

 

 Progestageen anticonceptie middelen, bevatten uitsluitend synthetisch progestageen 

o Desogestrel, orale variant "mini-pil" (Carazette) 

o Medroxyprogesteron-injectie "prikpil" (Depo-Provera ‘150’) 

o Etonogestrel, implantatiestaafje (Implanon) 

o Intra-uterine systeem (IUS – Mirena spiraal)  
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  generatie Hoeveelheid en soort oestrogeen Soort progestageen 

Eerste >50 µg ethinyloestradiol (EE) of mestranol norethindron; lynestrenol; ethynodiol-diacetaat 

Tweede <35 µg ethinyloestradiol (EE) levonorgestrel; norgestimaat 

Derde <30 µg ethinyloestradiol (EE) desogestrel; gestodeen 

Vierde <30 µg ethinyloestradiol (EE) of estradiol 

valerate (EV) 

dienogest; drospirenon; nomegestrolacetaat 

Tabel 1 Samenvatting orale anticonceptiemiddelen, vier generaties (bron: Stichting anticonceptie Nederland) 

 

 

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie publiceert richtlijnen voor huisartsen, over 

o.a. risico's en bijwerkingen en adviseert m.b.t. voor te schrijven type/generatie anticonceptivum voor 

bepaalde doelgroepen. Volgens de meest recente uitgaven van NHG (Nederlands Huisartsen 

Genootschap) in samenwerking met NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gyneacologie) 

gaat in Nederland de voorkeur uit naar een anticonceptiepil die levonorgestrel (in combinatie met 30 

microgram ethinylestradiol) bevat. Dit is de tweede generatie pil. Deze combinatiepil geeft het minste 

risico op trombose. Andere soorten combinatiepil hebben geen voordelen wat betreft betrouwbaarheid 

en bijwerkingen. Hoewel het relatieve risico op trombose verhoogd is, zijn de absolute risico's klein. De 

basale incidentie bij niet gebruiksters ligt rond 1 per 10.000 vrouwen per jaar, terwijl voor de tweede 

generatie pil incidentie 3.6 per 10.000 vrouwen per jaar bedraagt (Brand et al. 2011).  

Voor de volledigheid, benoem ik hier nog de noodanticonceptie preparaten, bekend als "Morning after 

pil". Er zijn diverse morning-aftermethoden beschikbaar, zoals levonorgestrel, ulipristalacetaat en als 

niet hormonale methode, de plaatsing van de koperspiraal.  

Alle vrouwen die in de praktijk GiB de homeopathische detox therapie van anticonceptie voorgeschreven 

hebben gekregen, kwamen in aanmerking voor dit onderzoek. Er is geen onderscheid gemaakt in het 

type hormonale anticonceptie, in welke periode of hoe lang geleden anticonceptie is gebruikt.  
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II.  Klachten als gevolg van gebruik hormonale anticonceptie 

Wat zijn de meest voorkomende klachten die vrouwen ondervinden n.a.v. het gebruik van 

hormonale anticonceptie? 

Hormonale anticonceptie heeft een reeks erkende bijwerkingen. In de bijsluiters en op internet, in de 

database van Lareb, Nederlands Bijwerkingencentrum (http://www.lareb.nl), en op medische informatie 

pagina's wordt beweerd dat de meeste bijwerkingen na het eerste aantal weken of maanden weer 

stoppen. Op het patiëntenforum "Gezondheidsplein"(http://www.gezondheidsplein.nl/) schrijven 

vrouwen echter over allerlei klachten die lange tijd aanhouden. Recentelijk is het hormonale 

(anticonceptie)middel Diane-35 in opspraak gekomen vanwege ernstige bijwerkingen, waarbij elf 

vrouwen overleden zijn. Dit middel wordt officieel niet voorgeschreven als anticonceptie, maar in 

praktijk wordt het daar wel voor gebruikt. Ook is in de media gemeld dat naast de elf sterfgevallen die 

aan de Diane-35 gelinkt zijn, er mogelijk 13 andere vrouwen zijn overleden als gevolg van de 

bijwerkingen van de anticonceptiepil. Hier gaat het over de derde en vierde generatie orale 

anticonceptie middelen (Volkskrant, 2013). 

Klachten die bekend staan als bijwerkingen van de hormonale anticonceptie zijn o.a.:  

o trombose, beroerte,  

o hoofdpijn, migraine,  

o hoge bloeddruk,  

o infecties, vaginale afscheiding en erosie van de baarmoedermond 

o allergische aandoeningen, neusverkoudheid, allergische rhinitis, hooikoorts 

o toename van kransslagaderaandoeningen,  

o galblaasaandoeningen,  

o colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn,  

o virale infecties 

o pleuritis,  

o epilepsie,  

o schizofrenie 

o tumoren (Grant, 1986, p.100-104). 

 

Een uitgebreide lijst van de gemelde bijwerkingen n.a.v. het gebruik van hormonale anticonceptie 

middelen is te vinden in de database van Lareb (http://www.lareb.nl). Met zoektermen zoals bijv. 

http://www.lareb.nl/
http://www.gezondheidsplein.nl/
http://www.lareb.nl/Databank/Zoek-op-geneesmiddel.aspx
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ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL kan in deze database, bij geneesmiddelen, gezocht worden naar 

overige bijwerkingen.  

Een aantal overige bijwerkingen, niet genoemd in de lijst van Grant (1986), die overeenkomen met de 

klachten van de ondervraagde patiënten uit de praktijk GiB: 

o stemmingswisselingen, depressie, slaapstoornis 

o huidaandoeningen 

o gewichtstoename  

o vermoeidheid, verlaagde libido, malaise 

o zwellingen, oedeem  

o spierzwakte, spierspasmen, rugpijn, gewrichtsstijfheid, gewrichtszwelling 

o darmklachten 

o hormonale klachten: metrorragie, vaginale bloeding, dysmenorroe, endometriose, bekkenpijn 

Deze klachten komen tevens voor in de database van Lareb als bijwerkingen van 

anticonceptiepreparaten. 

Een aantal ernstige aandoeningen nader toegelicht  

Bron: Microgynon 30 bijsluiter (http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h30735.pdf) 

Veneuze trombose 

In de bijsluiter van elke combinatiepil wordt aangegeven dat het gebruik van de anticonceptivum het 

risico op veneuze trombose verhoogt in vergelijking met een vrouw die geen enkele hormonale 

anticonceptivum gebruikt. De risicogroepen, waarbij deze aandoeningen eerder voorkomen zijn: 

vrouwen van leeftijd 35 jaar en ouder, vrouwen met overgewicht, wanneer één van de naaste verwanten 

op jonge leeftijd een bloedstolsel (trombose) in het been, de long of een ander orgaan heeft gehad, 

wanneer de vrouw een operatie (chirurgische ingreep) moet ondergaan en bij een langdurige periode 

van immobilisatie, bijv. na een ernstig ongeluk.  

 

Arteriële trombose  

Het verhoogde risico voor het ontwikkelen van arteriële trombose (bijvoorbeeld, in de bloedvaten van 

het hart of de hersenen) wordt onderkend en neemt toe bij de volgende groepen: rooksters, vrouwen 

ouder dan 35 jaar, bij verhoogd vetgehalte in het bloed (cholesterol of triglyceriden), bij een hoge 

bloeddruk,  migraine, hartafwijkingen (bijv. klepstoornis, hartritmestoornis). 

http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h30735.pdf
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Verhoogde risico op kanker 

Borstkanker incidentie is bij gebruiksters van orale anticonceptie hoger dan bij niet-gebruiksters. Deze 

informatie wordt in de bijsluiter gerelativeerd door de hypothese dat de gebruiksters waarschijnlijk vaker 

worden onderzocht dan niet-gebruiksters. 

Verder wordt gemeld dat bij gebruiksters van de anticonceptivum maligne en benigne levertumoren zijn 

gemeld.  

Verhoogde incidentie van baarmoederhalskanker wordt tevens gerelativeerd met de aanname dat deze 

het gevolg kan zijn van de effecten van het seksueel gedrag van de pilgebruiksters en andere factoren.  

 

De praktijk GiB en het onderzoek 

Ton Jansen is door zijn praktijkervaring ervan overtuigd geraakt dat de schade die door hormonale 

anticonceptiemiddelen wordt veroorzaakt, nog jaren na het stoppen van het gebruik ervan, kan 

doorwerken. Dit wordt bevestigd in het boek van Grant (1986), De bittere pil.  

Het blijkt dat veel vrouwen de link van hun klachten naar het anticonceptiegebruik zelf niet leggen. Een 

aantal vrouwen meldt zich met de klachten pas jaren nadat ze het gebruik hebben gestaakt. Daarnaast 

kan er sprake zijn van het gebruik van andere medicijnen (bijv. corticosteroïden zalven/druppels, 

tropenvaccins, antibiotica, antimycotica) die ook belastend kunnen zijn. Daardoor ligt de link naar 

anticonceptiegebruik niet altijd voor de hand. De patiënten in de praktijk GiB waarbij vermoed wordt dat 

de klachten veroorzaakt worden door de hormonale anticonceptivum, worden geadviseerd om een 

ander (niet hormonaal) anticonceptie middel in te zetten en te stoppen met het hormonale middel 

alvorens te worden behandeld met de homeopathische detox van anticonceptie.  

Uit ervaring  binnen de praktijk GiB blijkt dat een bepaalde groep klachten vaker voorkomt als gevolg van 

het gebruik van de hormonale anticonceptie. Deze klachten zien we ook terug bij Lareb 

(http://www.lareb.nl) en op het forum van gezondheidsplein (http://www.gezondheidsplein.nl).  

 

Uit de praktijkgegevens van GiB komt naar voren dat de volgende klachten verbeterd zijn na de detox 

therapie: 

o vermoeidheid 

o migraine, hoofdpijn, 

http://www.lareb.nl/
http://www.gezondheidsplein.nl/


23 
 

o darmklachten,  

o stemmingswisselingen, depressie,  

o gewichtstoename,  

o vaginale schimmelinfecties, 

o hormonale klachten,  

o kanker 

   

Er blijkt een grote overeenkomst te zijn tussen de klachten verkregen uit medisch onderzoek door Grant 

(1986), de door artsen gemelde bijwerkingen in de database van Lareb en de klachten die de patiënten 

aangeven in de praktijk GiB. Het opvallend verschil is dat de ernstige (acuut levensbedreigende) 

aandoeningen uit de lijst van Grant en database van Lareb niet op de lijst van de patiënten uit de praktijk 

GiB voorkomen. Dit kan worden verklaard met de aanname dat de patiënten met ernstige aandoeningen 

zoals trombose, beroertes, pleuritis, epilepsie,  kransslagaderaandoeningen e.d., in de eerste instantie 

reguliere hulp inroepen. Echter, in de praktijk GiB komen regelmatig patiënten, die deze ernstige 

aandoeningen in verleden hebben gehad en met reguliere medicatie worden behandeld. Ze komen vaak 

voor andere klachten, waaronder de bijwerkingen van de reguliere medicatie. Deze patiënten worden 

behandeld voor hun klachten waarbij de homeopathische detox van anticonceptie deel kan uitmaken 

van de behandeling. Echter is de behandeling in dit soort gevallen per regel complexer, d.w.z. dat er 

meestal meerdere en verschillende detox therapieën worden toegepast. De behandeling kent dan vaak 

een langere doorlooptijd. Dit type patiënten komt in dit onderzoek niet voor. 
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III. Homeopathische detox therapie 

Wat is de homeopathische detox therapie? 

De homeopathische detox-therapie is een combinatie van isotherapie, klassieke homeopathie en 

orthomoleculaire ondersteuning.  

Deze therapie kan worden toegepast zowel op vaccinatieschade (waar CEASE meest bekend om is) als 

ook bij een chronische intoxicatie door een lichaamsvreemde stof, waarbij gedacht kan worden aan o.a. 

zware metalen, reguliere geneesmiddelen, chemische additieven uit voeding e.d. Deze stoffen kunnen 

bij personen die er gevoelig voor zijn op langere termijn klachten geven, op fysiek, emotioneel of 

mentaal gebied. Het gebruik van hormonale anticonceptie kan ook gezien worden als een opbouwende 

belasting met lichaamsvreemde stoffen. 

Noot: intoxicatie betekent in deze gevallen geen acute vergiftiging, maar een chronische intoxicatie, 

m.a.w. opstapeling van toxische stoffen in het lichaam door blootstelling aan meerdere, kleine, op zich 

niet toxische doses waardoor, al dan niet geleidelijk, een symptoombeeld ontstaat. 

 

Detox 

Er wordt gestreefd om de exacte stof te gebruiken die het symptoombeeld heeft veroorzaakt. Daarom 

wordt deze methode isotherapie genoemd. "Iso" betekent "gelijk" (Grieks). Hiervoor worden 

homeopathische potenties gemaakt van chemische stoffen die potentieel toxisch zijn, zoals kunststof, 

verf, vinylchloride,  zware metalen, medicijnen, hormonen e.d.  

In de praktijk is zinvol en effectief gebleken om combinatiepreparaten te maken van verwante middelen. 

Zo worden de potenties gemaakt van een combinatie van hormonale anticonceptiemiddelen. Voor de 

detox van hormonale anticonceptiemiddelen wordt het preparaat 'Poly Contraceptive' gebruikt. Dit 

middel is o.a. verkrijgbaar bij Hahnemann apotheek.  

De uitgangsstoffen voor Poly contraceptive zijn: cyproteron, desogestrel, dydrogesteron, 

ethinylestradiol, estradiol, estriol, gestodeen, levonorgestrel, lynestrenol, megestrol.  

Alle stoffen in deze combinatie zijn synthetische steroïde hormonen, behorende tot de groep 

oestrogenen of progestagenen. De uitgangsstoffen voor Poly contraceptive zijn, naast de hormonen die 

worden gebruikt in anticonceptie middelen ook componenten die worden toegepast in hormonale 

middelen voor andere indicaties. Hieronder een overzicht van de uitgangscomponenten met hun 

reguliere toepassing: 
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 desogestrel, ethinylestradiol, levonorgestrel, lynestrenol: werkzame stoffen in hormonale 

anticonceptiemiddelen 

 cyproteron: middel tegen overmatige beharing, bepaalde vormen van kaalheid en acne (dit is een 

van de werkzame stoffen bij Diane 35) 

 estradiol, dydrogestron en estriol: overgangsklachten, botontkalking 

 megestrol: stimuleren van eetlust en betere voedselverwerking bij kanker en aids patiënten 

Voor homeopathische detox therapie wordt het middel Poly contraceptive in reeksen van potenties 

voorgeschreven: 30K, 200K, 1MK, 10MK. 

Afhankelijk van het symptoombeeld, de diepte en de ernst van de verstoring worden de potenties met 

afgestemde tussenpozen herhaald. De frequentie van toedienen en het aantal herhalingen zijn 

vastgelegd in een aantal verschillende protocollen die naargelang het beeld worden voorgeschreven 

(Jansen, 2012). 

Klassieke homeopathie als onderdeel van de homeopathische detox therapie 

Gedurende de detox behandeling wordt het meest passende homeopathische middel bij het beeld van 

de patiënt voorgeschreven. Dit middel wordt veelal wekelijks toegediend. Het middel wordt 

voorgeschreven op basis van het similia principe van de klassieke homeopathie (Jansen, 2012).  

Orthomoleculaire ondersteuning 

Orthomoleculaire ondersteuning dient om de afvoer van toxische stoffen uit het lichaam te bevorderen 

en het lichaam te ondersteunen bij de ontgifting. Een goede ondersteuning vermindert de ernst van de 

ontgiftingsreacties die de patiënt tijdens de behandeling kan ervaren. Daarom is het essentieel om het 

lichaam de juiste ondersteuning te bieden bij dit proces. Gedurende alle protocollen worden een aantal 

voedingssupplementen voorgeschreven. Meest gangbare supplementen zijn Zink, Calcium, Magnesium, 

vitamine C (ook in vet oplosbare vorm, ascorbyl palmitaat) (Jansen, 2012; Smits, 2012). 

Welke onderzoeken onderbouwen de theorie van homeopatische detox? 

Martin Dicke, farmaceut en eigenaar van de Hahnemann apotheek, haalt in een meta-analyse, tevens 

zijn afstudeerscriptie  "Detoxificatie op Homeopathische Grondslag" (Dicke, 1977) een reeks 

gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken aan die de werking van de homeopathische potenties ter 

eliminatie van toxische stoffen bevestigen. Zijn scriptie gaat uitgebreid in op het homeopathisch 

onderzoek (volgens het similia principe), maar zijn nadruk ligt op de onderzoeken met homeopathische 

potenties die een ontgifting kunnen bewerkstelligen. In de experimenten die hij citeert worden 
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proefdieren geintoxiceerd (subacute intoxicatie) door de toediening van een toxische stof, vervolgens 

wordt gemeten hoe de spontane eliminatie verloopt. Nadat de spontane eliminatie niet meer meetbaar 

is worden de potenties van dezelfde stof toegediend om de ontgifting opnieuw te stimuleren. Onder 

ontgifting wordt hier een meetbare vermindering van symptomen of een versnelde eliminatie van de 

giftige stof verstaan (Dicke, 1977, p.7). 

De geciteerde studies onderzochten eliminatie van de giftige stoffen bij dieren met een subintoxicatie 

door metalen, zoals Arseen, Bismuth, Antimoon, Kwik en organische stoffen zoals Aloxaan (opwekken 

van symptomen die lijken op diabetes), reserpine (opwekken van symptomen van katalepsie). Alle 

studies zijn uiteraard verschillend en daardoor afzonderlijk beschreven. Opmerkelijk is wel dat in meeste 

studies die de ontgifting door het toedienen van potenties van de toxische stof probeerden te 

bewerkstelligen, een verschil is tussen de eliminatie geïnitieerd door verschillende potenties. Sommige 

potenties hebben geen merkbaar effect, maar er is in alle gevallen een potentie waarbij de eliminatie 

een piek geeft. De eliminatie na toediening van de potenties is met een hoge significantie verschillend 

van de controle, die meestal geen enkel effect geeft. Noot: in deze onderzoeken worden vooral relatief 

lage potenties gebruikt (CH4, CH7, CH9, CH15, CH30). 

Tevens blijkt dat verwante substanties, met een vergelijkbaar symptomenbeeld, kunnen worden ingezet 

bij intoxicatie en dus ook een ontgifting bewerkstellingen. Ook is het gebleken dat de "kleine doses" 

beter werken dan de grote doses.  

Een andere noemenswaardige conclusie uit een door Dicke (1977) geciteerd onderzoek (Cier, Boiron, 

Vingert, 1965) is dat in tegenstelling tot de verdunningen volgens Hahnemann, de met Korsakov 

methode bereide potenties een hernieuwde uitscheiding kunnen bewerkstelligen (Dicke, 1977, p. 17). 

Met hernieuwde uitscheiding wordt bedoeld een uitscheiding n.a.v. de herhaalde toediening van de 

potenties. In het geciteerde onderzoek werden de potenties toegediend op 28e en op de 40e dag vanaf 

de dag van intoxicatie van de proefdieren. CH potenties veroorzaakten een uitscheiding van de toxische 

stof alleen de eerste keer (op de 28e dag). De uitscheiding op de 40e dag was niet meetbaar. De K-

potenties daarentegen veroorzaakten op beide momenten een meetbare uitscheiding.  

Mede dankzij deze eigenschap worden in de homeopathische detox therapie de K-potentiereeksen 

gebruikt. 
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IV. Praktijkgestuurd effectonderzoek 

Wat is een praktijkgestuurd effectonderzoek? 

Het uitgangspunt is dat het onderzoek moet gebeuren op een voor homeopaten, onderzoekers en 

eventuele beleidsvoerders relevante en praktisch werkbare manier. Hiervoor is een parallel getrokken 

met het effectonderzoek in een ander vakgebied, namelijk psychologie en psychotherapie.  

In theorie zijn er twee wegen begaanbaar om meer kennis te verkrijgen over de effecten van een 

interventie c.q. behandeling: 

1) Top-down: Het implementeren van de onderzoeksinterventies naar de klinische praktijk en het 

onderzoek naar het welslagen van de implementatie in de praktijk. Het veronderstelt het toetsen van de 

interventies die effectief gebleken zijn in kleinschalig onderzoek in een bredere praktijkstudie.  

2) Bottom-up: Het bewijzen van de effectiviteit van de interventies die in de praktijk worden uitgevoerd, 

maar waar nog geen onderzoek naar is gedaan. Dit impliceert het uitvoeren van praktijkonderzoek 

waarmee het effectiviteit van de interventies op een of andere manier in beeld wordt gebracht. 

De wetenschappelijke literatuur over effectonderzoek beveelt voornamelijk de eerste weg. Dus: eerst op 

kleine schaal experimenteel onderzoeken en daarna op grotere schaal in de praktijk implementeren. Het 

gaat om een methode gestuurde benadering. Het idee is dat alleen op die manier maximale zekerheid 

ontstaat dat de onderzochte interventie effect heeft. Langs deze weg informeert de wetenschap de 

praktijk naar beste kunnen en draagt het onderzoek bij aan het ontwikkelen van evidence-based 

practice. (Bower, 2003; Chaffiin & Friedrich, 2004).  

De tweede weg, beginnen bij wat er is en dat uitbouwen, is veel minder uitgewerkt. Deze wordt volgens 

de auteurs nog veel te weinig benut om wetenschappelijke kennis over effectieve interventies te 

verkrijgen. Het gaat hier niet zozeer om het creëren van evidence-based practice, maar om het 

ontwikkelen van practice-based evidence (Barkham & Mellor-Clark, 2003). De definitie van het effect is 

hier minder eenduidig en de bewijsvoering is minder ‘hard’ dan men wellicht zou willen. Dat is een 

nadeel van de bottom-up benadering. Daar staat als voordeel tegenover dat deze weg snel is in te slaan 

en dat gaandeweg zal blijken dat de bewijzen minder ‘zacht’ zijn als critici soms doen geloven. Bovendien 

zal blijken dat deze zachte bewijzen zich gaandeweg kunnen opstapelen tot ‘hardere’, meer 

overtuigende bewijzen. 
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7. Resultaten van het praktijkonderzoek 

Zoals beschreven in hoofdstuk 5. Methode, zijn met de patiënten van de praktijk GiB telefonische 

interviews gevoerd.  

Het resultaat van de interviews is een verzameling van de gegevens over de klachten, de toegepaste 

behandeling, de resultaten en de eventuele reacties van de patiënt op de homeopathische detox-

therapie.  

Ik heb in totaal 32 vrouwen benaderd, waarvan 30 vrouwen mee hebben gedaan aan dit onderzoek. 2 

vrouwen hebben geweigerd om aan het onderzoek deel te nemen.  

In Tabel 2 zijn de symptomen aangegeven die tijdens de interviews door de ondervraagde patiënten zijn 

genoemd als aanleiding van hun bezoek bij de praktijk GiB. De verwante symptomen zijn, waar van 

toepassing, gegroepeerd. Vervolgens is gekeken naar de incidentie van de symptomen in de 

onderzoekspopulatie. Daarna is een gemiddelde berekend van verbetering (in percentage) van het 

betreffende symptoom (of groep symptomen).  

N.B.1 Dit betekent niet dat deze symptomen puur het gevolg zijn van het gebruik van de hormonale 

anticonceptie. Dit betekent wel dat deze symptomen voorkomen bij de vrouwen die in verleden 

anticonceptie hebben gebruikt.  

N.B.2 De meeste symptomen uit Tabel 2 staan officieel geregistreerd als bijwerkingen van de hormonale 

anticonceptie.      

N.B.3 Het overzicht van symptomen in Tabel 2 is illustratief bedoeld. Omdat de incidentie van de 

symptomen lager is dan benodigd voor statistische bewerking, zijn de conclusies m.b.t. het effect op de 

uitzonderlijke symptomen niet mogelijk. Hiervoor is een grootschaliger onderzoek nodig.  

 

In hoofdstuk 10 wordt nader ingegaan op het advies m.b.t. het vastleggen van gegevens (bewijsvoering) 

in de homeopathie praktijk. Dit advies zal een poging zijn tot het uniformeren en zo veel mogelijk 

objectiveren van de gegevens in dossiers. Dit zou een toekomstig praktijkgestuurd effectonderzoek 

vereenvoudigen door een uniforme basis te vormen voor dossieronderzoek. Op deze wijze leveren de 

resultaten van het onderzoek een hogere zekerheid op over de causale relatie  tussen de resultaten van 

de behandeling en de homeopathische detox therapie. 
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Categorieën vlg. 
Lareb 

(Groep) symptomen incidentie gemiddelde 
verbetering 
(%) 

Psychisch Slaapstoornissen 1 30 

Stemmingswisselingen, somberheid, depressie, 
onrust, mentale en emotionele instabiliteit 
 

12 58.7 

Toedieningsplaats en 
lichaam algemeen 

Vermoeidheid, burn out, 11 63.2 

Zenuwstelsel Hoofdpijn, migraine 4 42.5 

Spieren, gewrichten 
en bindweefsel 

Spierkrampen, spierpijn, verminderde 
spiertonus,  verlammingsverschijnselen, 
katalepsie 

2 65 

Gewrichtsklachten, kraakbeenklachten 2 0 

Rugpijn 4 38.3* 

Huid- en onderhuid Huidklachten (uitslag, gordelroos, acne, acne 
inversa) 

3 48.3 

Maag-darmstelsel Darmklachten 2 45 

Infecties en 
parasitaire 
aandoeningen 

Sinusinfecties chronisch, allergische rhinitis 
(hooikoorts) 

2 55 

Vaginale (schimmel)infecties, vaginale 
candidiasis 

4 50 

Voortplantingsstelsel 
en borsten 

Hormonale klachten (menstruatieklachten, 
PMS, endometriose, onvruchtbaarheid) 

7 82.2 

Bekkeninstabiliteit 1 90 

Overgangsklachten 4 42.5 

Borstkanker, wil medicijnen afbouwen of 
bijwerkingen verminderen 

2 ** 

Bloed- en 
lymfestelsel 

Lymfadenopatie (opgezette lymfklieren) 1 90 

Geen class. Reisziekte 1 100 

Tabel 2 Symptomen verkregen in de interviews met incidentie en gemiddelde verbetering (voor verklaring van de 
markeringen * en **, zie verder in de tekst) 
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Verklaring markeringen uit Tabel 2:  

* Voor de symptoom rugpijn is dit een gemiddelde over drie patiënten. Eén patiënte geeft aan dat haar rugpijn 90% 

erger is geworden en dat het tot het moment van de interview niet is verbeterd. Dit geval is niet in de gemiddelde 

meegenomen. 

** Het doel van de behandeling is bereikt, maar omdat het doel geen directe betrekking had op de klacht is de 

percentage verbetering niet van toepassing: bij één patiënte is de reguliere medicatie afgebouwd en bij de andere 

zijn de bijwerkingen van de reguliere medicatie afgenomen. 

 

 

De kolom incidentie, in de Tabel 2, geeft aan hoeveel keer de betreffende symptoom in de 

onderzoeksgroep is voorgekomen. De meeste patiënten hebben meerdere symptomen (gemiddeld 

tussen 1 en 4 symptomen) opgegeven. Omwille van een overzichtelijke weergave zijn de symptomen op 

een logische manier gegroepeerd. In de eerste kolom is de Lareb classificatie overgenomen. In de 

tweede kolom is een nadere groepering van symptomen binnen een categorie. Symptomen die 

betrekking hebben op een orgaan of orgaansysteem vallen op deze wijze in dezelfde groep. Vervolgens is 

de incidentie per groep bepaald. In het geval dat één patiënt twee symptomen heeft uit dezelfde groep, 

bijv. somber en emotioneel instabiel, dan telt dit (de incidentie) als één symptoom in de betreffende 

groep.  

Tijdens de interview zijn de patiënten gevraagd om een subjectieve inschatting te maken over hoeveel 

procent een bepaald symptoom verbeterd (of verslechterd) is met de behandeling. De kolom 

"Gemiddelde verbetering" geeft een gemiddelde per symptoom(groep) aan.  

Op één symptoom na, komen alle door patiënten genoemde klachten voor in de databank van Lareb, 

hetgeen betekent dat ze door een arts gemeld zijn als bijwerkingen van de hormonale anticonceptie, zie 

ook hoofdstuk 6/II. Het enige symptoom dat niet door Lareb wordt genoemd en dat bij één patiënte 

voorkomt is reisziekte. Dit symptoom is, aldus de patiënte, na homeopathische detox therapie volledig 

verdwenen. 

Algemene opmerkingen: In de meeste gevallen melden patiënten een verbetering van symptomen, soms 

verdwijnen de symptomen helemaal. In één enkel geval vermeldt de patiënt verergering van één 

symptoom wat ondanks de behandeling aanhoudt (zie markering* bij Tabel 2). In een aantal gevallen 



31 
 

melden de patiënten dat niet alle symptomen zijn verbeterd (bijv. de ene wel en de andere niet), maar 

dat het algehele energieniveau is gestegen.  

De hoofdparameter in het onderzoek  was "energie niveau en algehele gesteldheid" als de enige 

parameter waarop deze casussen met elkaar kunnen worden vergeleken. Alle geïnterviewde patiënten 

zijn gevraagd om hun energie niveau en algehele gesteldheid in te schatten voor- en na de behandeling.  

In Tabel 3 zijn de resultaten gepresenteerd van de statistische analyse op basis van T-toets (zie hoofdstuk 

5. Methode). 

Voor de 30 patiënten zijn de scores (tussen 0 = heel slecht en 10 = uitstekend ) van de energieniveau en 

het algehele gesteldheid voor- en na- de behandeling opgenomen. Op basis van de resultaten is een 

gepaard T-toets uitgevoerd. 

 

 

     Variabele 1  Variabele 2 

Gemiddelde 4.586666667  7.366666667 

Variantie 2.418436782  2.274712644 

Waarnemingen 30  30 

Pearson correlatie 0.168286934  

 Hypothese 0  

 Vrijheidsgraden 29  

 T - statistische gegevens -7.706654036  

 P(T<=t) eenzijdig 8.46155E-09  

 Kritiek gebied van t-toets eenzijdig 1.699126996  

 P(T<=t) tweezijdig 1.69231E-08  

 Kritiek gebied van t-toets tweezijdig 2.045229611    

Tabel 3   t-Test: Paired Two Sample for Means 

 

 

Bij het uitvoeren van een gepaarde T-toets wordt als begin hypothese ervan uitgegaan dat de 

gemiddelde waarde van de twee groepen aan elkaar gelijk zijn. De nulhypothese wordt verworpen 

wanneer de P-waarde kleiner is dan 0,05. 
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P= 0,0000000085, zoals hier verkregen, is zeer klein en betekent dat de kans zeer klein is dat het verschil 

in scores voor- en na- de behandeling op toeval berust. 

Voor de P-waarde onder 0,1 wordt gesteld dat de resultaten significant zijn. Voor de P waarde onder 

0,001 worden resultaten als zeer significant aangenomen. Dat zou betekenen dat de kans erg groot is dat 

het verschil in de scores, van voor- en na de behandeling, het resultaat is van de behandeling en de kans 

zeer klein is dat het gemiddeld verschil op toeval berust. 
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8. Conclusie 

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de klachten waarvoor de patiënten zich voor 

behandeling meldden en waarvoor ze met de homeopathische detox van anticonceptie zijn behandeld, 

in zeer grote mate overeenkomt met de door Lareb erkende bijwerkingen van de hormonale 

anticonceptie preparaten.  

 

Volgens het uitgevoerde praktijkgestuurd effect onderzoek kan worden geconcludeerd dat 

homeopathische detox therapie van hormonale anticonceptie, bij de vrouwen wiens klachten deels terug 

te voeren zijn op het gebruik van hormonale anticonceptiemiddelen, een significant effect heeft op het 

energieniveau en de algehele gesteldheid van de patiënte.  

Deze conclusie is getrokken op basis van de statistische berekening van de kans dat het verschil tussen 

de aangegeven energieniveau voor- en na de behandeling op toeval berust. De berekening geeft aan dat 

de kans zeer groot is dat het verschil in de scores het resultaat is van de behandeling en de kans dus zeer 

klein is dat het gemiddelde verschil op toeval berust. 

De score van de parameter energieniveau en algehele gesteldheid voor de behandeling bedraagt 

gemiddeld 4,6 en na de behandeling 7,4. Het gemiddeld verschil is daardoor 2,8. 

 

Voor wat betreft het effect op de klachten waarvoor de patiënten zich voor de behandeling meldden, is 

met dit onderzoek niet mogelijk een op statistische berekening gebaseerde uitspraak te doen. Daarvoor 

is de  onderzoeksgroep c.q. de incidentie van de symptomen, te klein. Op basis van de verkregen 

resultaten (zie Tabel 2), waarin de gemiddelde percentage van verbetering of verergering per 

symptoom(groep) is weergegeven, kunnen we stellen dat de toegepaste therapie hoogstwaarschijnlijk 

een gunstig effect heeft op de symptomen die bekend staan als bijwerkingen van hormonale 

anticonceptie. Daarom verdient deze methode een grootschaliger vervolgonderzoek. 

 

In hoofdstuk 10 wordt nader ingegaan op het advies m.b.t. het vastleggen van gegevens (bewijsvoering) 

in de homeopathie praktijk opdat een toekomstig praktijkgestuurd effectonderzoek op een grotere 

schaal middels dossieronderzoek kan worden uitgevoerd.  
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9. Discussie 

Dit hoofdstuk geeft een kritische reflectie op de onderzoeksopzet en de behaalde resultaten met 

doorkijk naar het effectonderzoek met een harder causaal verband tussen de specifieke anticonceptie-

detox en de uitkomsten ervan. 

Door een beperkte duur van het onderzoek en een relatief langdurige therapie was het praktisch 

onuitvoerbaar om voor-, tijdens- en na het onderzoek de interviews af te nemen. Om deze reden is 

gekozen voor een onderzoek waarbij patiënten uitsluitend achteraf bevraagd zijn. Hiermee is een hoger 

niveau van onzekerheid geïntroduceerd doordat de antwoorden gebaseerd zijn op de herinneringen van 

patiënten over hoe ze zich hebben gevoeld voor de therapie. Sommige patiënten hebben na de detox 

van anticonceptie nog een of meerdere andere homeopathische middelen of detox-behandelingen 

gehad. Daarom kan het causale verband tussen de uitkomst en de detox van anticonceptie in meerdere 

gevallen niet met zekerheid worden gesteld. Dit gegeven maakt de bewijskracht van dit onderzoek 

minder hard. Wel kunnen de conclusies eenduidig worden verbonden aan de totale behandeling, waarbij 

de homeopathische detox-therapie van hormonale anticonceptiemiddelen een prominente rol speelt. 

Volgens van Yperen en Veerman (2008) is er voor praktijkgestuurd effectonderzoek niet één ideaal 

model van effectonderzoek. Het onderzoek kan verschillende vormen hebben. Elke vorm kan bijdragen 

aan de ontwikkeling van kennis over de effectiviteit van de behandeling. Wel is het zo dat de 

bewijskracht van sommige vormen van onderzoek meer zekerheid biedt over de causale relatie tussen 

de daadwerkelijke behandeling die onderzocht wordt en de uitkomsten. Dit betekent dat geconstateerde 

veranderingen ook daadwerkelijk door de behandeling in kwestie zijn veroorzaakt en niet door andere 

oorzaken. Soms zijn deze vormen van onderzoek echter in een bepaalde praktijksituatie (nog) niet 

uitvoerbaar of nog niet zinvol en moeten we ons tevreden stellen met vormen van onderzoek die minder 

causale zekerheid bieden. 

Wegens de opzet van het onderzoek, als quasi-experiment,  konden de invloeden van andere 

omstandigheden niet worden uitgesloten. Dit is zonder controle groep ook niet helemaal mogelijk, maar 

er zijn mogelijkheden om de invloeden van andere omstandigheden tot een minimum te beperken en in 

kaart te brengen. 

Een andere kritische noot op de onderzoeksopzet is het gebruik van de parameter 'energieniveau en 

algehele gesteldheid' als hoofdparameter waarop de casussen met elkaar worden vergeleken en op basis 

waarvan de gemiddelde waarde van voor- en na de behandeling worden weergegeven. Deze parameter 
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is belangrijk, maar niet altijd een juiste weergave van de succes van de behandeling of de tevredenheid 

van de patiënt. Er is meerdere malen voorgekomen dat de patiënten zich zeer tevreden uitspreken over 

de behandeling, en dat hun hoofdklacht (bijna) helemaal is verdwenen, maar toen er naar energieniveau 

en algehele gesteldheid werd gevraagd, bleek deze toch niet heel hoog.  

De ervaring van Ton Jansen en de feedback die hij in de praktijk krijgt van zijn patiënten spreken over 

veel betere resultaten dan de uitkomst van dit onderzoek.  

Het is afhankelijk van de hulpvraag of de parameter energieniveau en algehele gesteldheid een 

weergave is van de succes van de behandeling. Een genuanceerder en eerlijker beeld zou worden 

gegeven wanneer we in staat zouden zijn per symptoom een gemiddelde verbetering te berekenen. 

Maar zoals al eerder aangegeven is hiervoor een grootschaliger onderzoek nodig. 

Een grootschalig onderzoek in homeopathie praktijk is alleen mogelijk wanneer de therapeut de dossiers 

opbouwt op een uniforme wijze, volgens een vastgesteld protocol.  

Een (en voor zover bij mij bekend, de enige) praktijkvoorbeeld voor een langdurige nauwgezette 

bewijsvoering in homeopathie praktijk is de gegevensverzameling van Dr. Golden. Alleen al het feit dat 

hij al 30 jaar zijn casussen documenteert en de gegevens statistisch analyseert is uniek in homeopathie. 

Een punt van kritiek betreft de objectiviteit van de gegevens waarop hij zijn onderzoek baseert. De 

gegevens zijn verkregen door zijn eigen waarnemingen bij zijn patiënten. De objectiviteit blijft een lastig 

punt in een homeopathie praktijk omdat meeste homeopaten zelfstandig werken.  Wat zijn onderzoek 

sterk maakt is de hoeveelheid gegevens waar hij over beschikt die op een uniforme wijze zijn vastgelegd 

en de statistische analyses die verschillende trends en vergelijkingen over de jaren heen laten zien.     
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10. Advies 

De voorwaarde voor een toekomstig effectonderzoek in homeopathie praktijk is het consequent naleven 

van een vastgesteld protocol voor dossieropbouw. Een protocol voor dossieropbouw behelst een 

richtlijn en een sjabloon die een uniforme vastlegging van de voortgang van casussen mogelijk maken. 

Na verloop van tijd is te verwachten dat het aantal casussen zodanig zou zijn dat een effectonderzoek 

van de bepaalde behandelmethode, op basis van dossieronderzoek zou kunnen worden verricht. 

Idealiter zouden meerdere therapeuten die dezelfde methode toepassen en volgens dezelfde protocol 

hun dossiers opbouwen, hun dossiers beschikbaar stellen ter behoefte van het onderzoek. 

Een aantal noodzakelijke ingrediënten voor zo'n protocol voor dossieropbouw is hieronder beschreven.  

1) Alle evaluaties hebben betrekking op de toestand van de patiënt en zijn klacht op dat moment. Dit 

betekent dat de therapeut en de patiënt tijdens de eerste consult de symptomen waar de hulpvraag 

betrekking op heeft evalueren en vastleggen. In elk volgend consult wordt de toestand op dat moment 

en de voortgang van de casus geëvalueerd. Dit voorkomt de fouten die kunnen ontstaan bij de bevraging 

van de patiënten achteraf (door zich niet meer goed te kunnen herinneren of door andere invloeden in 

de tussentijd).  

2) Kwantificering van de evaluatie uitkomst. De evaluaties zouden bij voorkeur kwantitatief worden 

uitgedrukt, bijv. door middel van een cijfer. Dit vereenvoudigt de (statistische) berekeningen en analyses.  

Daarvoor is noodzakelijk dat we onder één cijfer altijd dezelfde verstaan. Het is daarom raadzaam om de 

patiënt telkens te informeren waar het cijfer precies betrekking op heeft. Bijv. een patiënt met de 

oorontsteking heeft een middel gehad. Bij het volgende consult is de vraag: wat is op dit moment de 

staat van de oor: 1 - zeer slecht tot 10 - klachtenvrij. 

3) Objectiviteit van de vastgestelde gegevens. Het is bevorderlijk voor de objectiviteit als de evaluatie 

en de vastlegging gedaan worden in overleg met de patiënt waarbij de patiënt telkens wordt 

geïnformeerd over het cijfer dat in het dossier wordt vastgelegd. De vastlegging gebeurt tijdens het 

consult en heeft betrekking op de staat van de patiënt op dat moment. 

De evaluatie van de voortgang zou per consult het volgende moeten opleveren:  

- een cijfer per orgaan(systeem) waar de klacht betrekking op heeft 

- een cijfer voor het energieniveau en de algehele subjectief beleefde gesteldheid van de patiënt. 
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4) Evaluatie in de periode na de behandeling. Het is van groot belang voor het onderzoek om een 

patiënt ook na afloop van de behandeling  te blijven volgen. Dit kan door bijv. de patiënt één jaar na 

afloop van de behandeling op te bellen en nogmaals te evalueren hoe het met de initiële hulpvraag 

staat. Deze evaluatie geeft aan in hoeverre de behaalde resultaten na de behandeling ook daadwerkelijk 

blijvend zijn geweest.  

Indien op deze wijze de voortgang van casuïstiek wordt geregisterd geeft dit een toekomstig onderzoek 

de beschikking over een groot gegevensbestand waaruit verschillende analyses kunnen worden gemaakt 

en conclusies kunnen worden getrokken op basis van statistische berekeningen.  

Een nog groter effect zou behaald worden als een groot aantal praktiserende homeopaten een uniforme 

wijze van vastlegging in hun praktijk zou toepassen. De wijze van vastlegging van casuïstiek kan door de 

beroepsvereniging worden gedefinieerd en aan de leden beschikbaar worden gesteld. Het bewustzijn 

over de kracht van een grote databank met gegevens over de resultaten van de behandeling is ontstaan 

tijdens het CEASE-seminar met Isaac Golden, in april 2013. Een groep praktiserende CEASE homeopaten 

heeft beloofd initiatief te nemen om een sjabloon te ontwikkelen en deze via de beroepsvereniging 

beschikbaar te stellen.    
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Bijlage I 
 

 

 RAND-36 aangepast VOOR    Datum afnemen vragenlijst: _____________ 
 

Naam cliënt: _________________________ 

Geboortedatum: ____________ 

 

Gebruik anticonceptie:  

Product gebruikt: ___________________ 

Periode gebruikt: ___________________ 

 

 

1. Welke klacht(en) deden u ertoe besluiten een behandeling te starten?  

Graag de klacht(en) omschrijven en eventueel meer informatie geven die u relevant acht. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Behandeling: ____(aantal) ACK. Andere detox - kuren? ______ 

 

3. Kunt u het effect van de behandeling omschrijven?  

_______________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Heeft u reactie op de kuur gehad? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

5. Wat is uw algemene energie-niveau en overal niveau van gezondheid voor de           

behandeling ___ ? (1-10) 

 

6. Het niveau van gezondheid en energie-niveau na de behandeling ___ . (1-10) 

 

7. Klacht____________     na de behandeling   ____% verbeterd  (0-100%) 

 Klacht____________     na de behandeling   ____% verbeterd  (0-100%) 

 Klacht____________     na de behandeling   ____% verbeterd  (0-100%) 

 

 

RAND-36 aangepast  Datum afnemen vragenlijst: 
 

Naam cliënt:  

Geboortedatum: 

 

 

Gebruik anticonceptie:  

Product gebruikt: 

Periode gebruikt: 
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Bijlage II 
 

Gegevens uit de ingevulde vragenlijsten 


