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Astma is een aandoening die veel wordt behandeld door homeopathische artsen. In de 
praktijk worden veel positieve gevallen gemeld, vooral bij kinderen. Er zijn enkele 
wetenschappelijke onderzoeken gedaan. 
 
Er is één gerandomiseerde, gecontroleerde studie gedaan naar een individueel gekozen 
homeopathisch geneesmiddel bij kinderen met astma (1). De conclusie was dat er geen 
significant verschil gevonden werd tussen het echte middel (verum) en het placebo 
(nepmiddel). Als kritiekpunt op dit onderzoek werd aangevoerd dat het bij deze kinderen 
ging om een milde vorm van astma en dat bij deze vorm verbetering vaak ook vanzelf 
plaatsvindt, ook zonder medicatie. 
 
Twee studies zijn er gedaan met een homeopathisch middel gemaakt van een stof waarvoor 
de patiënten allergisch waren (allergeen) en waardoor de astma-aanval werd uitgelokt.   
Deze vorm van homeopathie wordt isopathie genoemd. 
Een studie met huisstofmijt leverde geen significante verbetering op (2), terwijl een studie 
met een mengsel van pollen een statistisch significant positief resultaat gaf (3).  
 
Een observationele studie in het Bristol Homeopathic Hospital (GB) bij 6.500 patiënten 
gedurende zes jaar (23.000 consulten) liet zeer positieve resultaten zien. In het algemeen 
rapporteerden 70% van de patiënten een verbetering van meer dan 50%. De grootste 
verbetering werd gezien bij enkele aandoeningen waaronder astma bij kinderen (4). 
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