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Inleiding
Onder natuurgeneeskunde wordt verstaan de geneeskun-
de die zich in haar benadering van ziekte richt op de 
gehele mens en niet alleen op zieke organen of alleen op 
symptomen. Symptomen kunnen worden beschouwd als 
verschijnselen van een natuurlijk aanwezig genezingspro-
ces en natuurgeneeskunde is er op gericht dat zelfgene-
zend vermogen te ondersteunen en te bevorderen. De 
eigen verantwoordelijkheid van de patiënt wordt daarbij 
essentieel geacht. De term arts voor natuurgeneeskunde is 
vastgelegd en is dus een beschermde titel. 

Een arts voor natuurgeneeskunde is primair arts en oefent 
zijn beroep uit op basis van de wet big, hetgeen inhoudt 
dat hij verantwoorde zorg geeft conform zijn universitaire 
opleiding. De natuurarts verleent individuele patiënten-
zorg conform zijn opleiding tot arts, hetgeen betekent dat 
hij een standaardanamnese afneemt en standaard lichame-
lijk onderzoek verricht. Hij werkt volgens de knmg 
gedragsregels. Hij onderneemt actie, behandelt of verwijst 
bij het constateren van alarmsymptomen, acute (infectie)
ziekten of levensbedreigende ziektebeelden.

Basisprincipes natuurgeneeskunde
– ‘Primum nil Nocere’. Voorop staat dit door Hippocrates 

verwoorde principe dat door de therapie geen schade 
mag worden veroorzaakt.

– Bevorderen van het zelfgenezend vermogen door de 
eigen natuurlijke genezingsprocessen in het lichaam te 
stimuleren en te activeren met natuurlijke, biologische, 
psychische en energetische methodes.

– Veel aandacht voor voeding, reiniging en leefregels en 
speciale aandacht voor mentale instelling, intuïtie en 
spiritualiteit.

– Gebruik maken van al die methodes en technieken uit 
de reguliere en complementaire geneeskunde die 
‘natuurlijk’ van aard zijn en een gebleken waarde 
hebben in de diagnostiek en het zelfherstel van ziekten.
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Gezondheid- en genezing bevorderende  
behandelingen

– Basistherapieën: deze bestaan uit voedingsaanwijzin-
gen, diëten, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoe-
feningen, bewegingsadviezen, “life style” adviezen en 
aanwijzingen voor het dagelijks leven.

– Hulptherapieën: deze ondersteunen, wekken op of 
reguleren de zelfgenezende reacties van het individu. 
Deze hulptherapieën kunnen velerlei zijn. De natuurge-
neeskunde beschouwt o.a. tot haar specifieke gebied: 
voedings- en vastentherapie, ontgifting en reiniging, 
colonhydrotherapie, fytotherapie, microbiologische 
therapie en suppletietherapieën zoals vitamines, 
mineralen, natuurlijke extracten en hormonen.

Historie (natuur)geneeskunde
l Pythagoras (5de eeuw v.Chr) vier elementen: aarde, 

water, lucht en vuur, waaruit alles ontstaat door aan-
trekkende en afstotende krachten. 

l Hippokrates (460-377 v.Chr.): humoraalpathologie: vier 
lichaamssappen: bloed, gele gal, zwarte gal(?), slijm; een 
geneeskunde gebaseerd op waarneming en onderzoek 
door de arts. 

l Galenus (130-200), bepaalde de geneeskunde ruim 
duizend jaar. Eukrasie (gezondheid): balans van de vier 
hoofdsappen. Dyskrasie (ziekte): onbalans van de 
kwaliteiten: vochtig, warm, droog en koud.

l Paracelsus (1493-1541). Noemt de vitale lichaamskracht 
de archeus. De arts moet bij ziekte deze archeus te hulp 
schieten door natuur-krachten en natuurproducten te 
gebruiken, die de zieke kunnen helpen. 

l Virchow: (1820-1902): De cel is uitgangspunt van de 
ziekteleer. Virchow verwierp alle filosofie, teleologie 
(leer der doelmatigheid in de schepping), humoraalpa-
thologie, constituties en zelfgenezend vermogen. 

l Louis Pasteur (1822-1895) bewees dat vrijwel overal 
kiemen aanwezig zijn en dat men die door sterilisatie 
kan doden, zodat rotting, gisting en infectie worden 
voorkomen. 

l Claude Bernard (1813-1878). Naast vele interessante 
ontdekkingen, o.a. over de betekenis van de pancreas 
kwam hij tot de beroemde conclusie: “Le bacterie ce 
n’est rien; le terrain c’est tout”. op zijn sterfbed heeft 
Pasteur toegegeven dat Bernard gelijk had!
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l Priessnitz en Kneipp (ong.1850), hydrotherapie (water-
kuren). Het resultaat van de koud-water-behandelingen 
schreven zij toe aan het prikkelen van het lichaam, 
waardoor het zichzelf geneest. 

l Bircher Benner (1867-1939) werkte vnml. met rauwkost 
in zijn natuurgeneeskundige kliniek in Zwitserland 

l Mayr (1875-1965), vestigde opnieuw de aandacht op het 
organisme als geheel, op het lichamelijk onderzoek, op 
een gezonde leefwijze en op het zelfgenezingsvermogen 
van de mens. 

l 1928: De arts Y. Hettema, ir. Felix Ortt en drs (later prof.) 
W.H.D. Tenhaeff (parapsycholoog) richten de 
Nederlandse vereniging voor natuurgeneeswijze op. 

l Na de tweede Wereldoorlog hebben vooral de artsen 
R.A.B. Oosterhuis, H. van der Upwich en mevrouw T. 
Kaayk een voortrekkersrol gespeeld in de natuurgenees-
kunde. 

l In 1978 werd door o.a. Leen Kunst, Robert Linschoten en 
een twintigtal andere artsen de Artsenvereniging tot 
Bevordering van de Natuurgeneeskunde (abng) 
opgericht. 

Enkele denkmodellen uit de natuurgeneeskunde
l Basis Bio Regulatie Systeem (bbrs): In het waterige 

milieu van het losmazig bindweefsel bevindt zich het 
grote communicatienetwerk van het lichaam, waarin de 
uitwisseling plaatsvindt van vasculaire, neurale en 
hormonale informatie: Het Basis Bio Regulatie Systeem 
(Grundsystem volgens Pisschinger). Door ophoping van 
afvalstoffen in dit losmazig bindweefsel wordt deze 
uitwisseling van communicatie verstoord. Vanuit het 
model van Pisschinger kunnen de neurovegetatieve, 
emotionele, endocriene en immunologische implicaties 
van het natuurgeneeskundig handelen aannemelijk 
worden gemaakt

l Homotoxicologie (ziekteleer volgens Reckeweg). 
Hierin worden de zes opeenvolgende fasen beschreven 
waarin toenemende ziekte van het menselijk lichaam 
verloopt, met de gevolgen voor cellen, weefsels en 
organen, resulterend in functiestoornissen, klachten, 
symptomen en ziekten. De weg van genezing loopt 
volgens natuurlijke wetmatigheden, namelijk door het 
opruimen van afvalstoffen uit de weefsels (detoxifica-
tie), waardoor de oorspronkelijke functie zich zoveel 
mogelijk kan herstellen, tenzij er irreversibele schade is 
ontstaan. Het genezingsproces verloopt dan in omge-
keerde volgorde van de 6 fasen van intoxicatie volgens 
Reckeweg. Het is van belang om onderscheid te maken 
tussen genezingscrises en ziektecrises.

l Verzuring: Het concept van verzuring van het lichaam 
geeft ons een handvat voor advies aan de patiënt. De 
theorie is dat er, door te grote consumptie van bewerkt 

voedsel (geraffineerde koolhydraten en dierlijke eiwit-
ten, vooral rood vlees) en te weinig beweging, een 
overmaat aan zuurresten in de stofwisseling achter-
blijft. Samen met het extra melkzuur dat ontstaat bij 
spierarbeid bij personen met een slechte conditie (door 
een niet optimale doorbloeding door te weinig trai-
ning), is er regelmatig een zo groot zuuraanbod, dat het 
buffersysteem van het lichaam (bloed en interstitium) 
overbelast raakt en er allerlei klachten kunnen ontstaan. 
Ook chronische ontstekingsprocessen (‘low grade 
inflammation’) en stress kunnen verzuring veroorzaken. 
Bij verzuring zijn er vooral chronische pijnklachten. Als 
verlegenheidsdiagnose gebruikt men de term fibromy-
algie. Het lichaam probeert soms de zuurresten te 
binden door ze neer te slaan als een zout, hetgeen 
zichtbaar is als calcium depots in kapsels en bloedvaten. 
De overmaat aan verzuring is eenvoudig te meten door 
de pH van de urine te bepalen: als elke plas zuur is en er 
in de loop van de dag geen enkele portie alkalische urine 
wordt geproduceerd,kan men er van uitgaan dat het 
zuuraanbod te hoog is. In plaats van pijnstillers kan 
men dus beter gezonde voeding (minder geraffineerde 
koolhydraten, minder dierlijke eiwitten en veel meer 
groente) en meer beweging adviseren. Ook helpt het 
vaak als men supplementen neemt met alkalische 
componenten, zoals mineralen (kalium en magnesium 
zouten bijv. bicarbonaat en fosfaat) en groente-extrac-
ten (bijvoorbeeld tarwegras).

l Metabool syndroom: Na een maaltijd worden de 
koolhydraten uit de voeding in de darm door enzymen 
omgezet in suikers (voornamelijk glucose), die worden 
opgenomen in de bloedbaan. Insuline uit de pancreas 
zorgt voor tijdelijke opslag van de glucose in de cellen in 
de vorm van glycogeen (vooral in levercellen en spiercel-
len), om het bloedsuikergehalte van het bloed constant 
te houden. Als er veel koolhydraten in de voeding zitten, 
moet de pancreas veel insuline afscheiden. Bij het 
metabool syndroom (syndroom X) is er sprake van 
insulineresistentie: er is dan steeds meer insuline nodig 
om de bloedsuiker stabiel te houden. De precieze 
oorzaak van insuline resistente is niet helemaal duide-
lijk, misschien verzetten de cellen zich tegen het 
insuline bombardement door minder insulinerecepto-
ren in de celmembraan (hetgeen met elektronenmicro-
scopie is aangetoond). De overmatige glucose kan ook 
nog worden opgeslagen in de vetcellen (vooral van het 
buikvet), maar uiteindelijk gaat de bloedsuikergehalte 
stijgen als eerste teken van diabetes 2. Het is bekend dat 
de insulineresistentie afneemt bij meer beweging, maar 
natuurlijk is vermindering van koolhydraten en zetmeel 
intake ook van groot belang. Omdat koolhydraatcon-
sumptie ook een verslavend aspect heeft is het lastig om 
‘af te kicken’ van verkeerd eetgedrag. De natuurgenees-
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Eindtermen en overzicht van de natuurgeneeskun-
dige opleiding voor artsen 

1. Geschiedenis, filosofie en ethiek van de natuurgenees-
kunde, niet-toxische tumor therapie, orthomoleculaire 
therapie en biofysische en bio-informatietherapie.

2. Basis-bio-regulatie-systeem (bbrs): de theorie van 
Pischinger (Grundsystem).

 – Ontstaan van ziekte vlgs Reckeweg: Homotoxicologie 
in het bbrs

 – Neuraaltherapie: vanuit bbrs begrip van stoorveld, 
haardanamnese, ontstoring.

3. Voeding: belangrijke stromingen op het gebied van de 
natuurlijke voeding.

4. Diagnostiek en therapie volgens F.X. Mayr , met o.a. de 
volgende onderdelen:

 – theorie van de verslakking
 – natuurgeneeskundige anamnese
 – lichamelijk onderzoek volgens Mayr
 – algemene gezondheidsbevorderende leefregels en 

voedingsregels
 – individuele leefregels en voedingsvoorschriften

Figuur 1: Homotoxicologie: 6 fasen tabel

kunde biedt met vastenkuren, voedingsadviezen en 
supplementen een goede aanpak van het metabool 
syndroom.

Nadere beschrijving van het Basis-bio-regulatie-systeem 
(bbrs ) volgens Pischinger.
Het bbrs concept gaat ervan uit dat de omgeving van 
cellen bepalend is voor hun functioneren. Men spreekt ook 
wel van extra cellulaire matrix. Deze om-geving bestaat uit 
andere cellen, buitenmilieu (bijv. het darmlumen)  
en het losmazig bindweefsel dat vooral bestaat uit de 
extracellulaire vloeistof die is samengesteld uit water en 
polymere suiker-eiwitverbindingen met daarin vele 
soorten cellen: o.a. fibroblasten en immuuncompetente 
cellen en met tevens het bed van capillairen, lymfevaatjes 
en de zenuwuiteinden van het vegetatieve systeem. De 
polymere structuren, proteoglycanen (PG’s) en glucosami-
neglycanen (gag’s), zorgen voor geleidingskanalen 
(meridianen?) in het waterige losmazige bindweefsel, waar 
informatieoverdracht kan plaatsvinden.
Geen celsoort, ook niet de orgaancellen, heeft direct 
contact met bloedvaten of zenuwuiteinden, zodat de 
voorziening met voedingsstoffen en zuurstof, de afvoer 
van afvalstoffen en ook de beïnvloeding vanuit het zenuw-
stelsel of vanuit klieren m.b.v. regelstoffen moet gaan via 
de grondsubstantie. Deze grondsubstantie heeft door haar 
specifieke samenstelling en eigenschappen een reguleren-
de functie en is deels onafhankelijk van het cz. Via de 
grondsubstantie is er dus contact mogelijk tussen alle 
delen van het organisme en kan het lichaam zich als een 
geheel manifesteren.

Kennis van het bbrs is om vele redenen van het aller-
grootste belang:

Figuur 2 Model 
van het bbrs

n a t u u R g e n e e S k u n D e

l	  hiermee kan het ontstaan van vele chroni-
sche ziektes en diverse niet-chronische, 
moeilijk te duiden ziektebeelden worden 
verklaard: bijv. reumatische aandoeningen, 
chronische ontstekingen, kanker, slechte 
afweer, allergieën, klachten na blootstel-
ling aan toxische stoffen, enz.

l	  het levert een verklaring voor het effect 
van diverse vormen van behandeling die 
nu nog gerekend worden tot de alternatie-
ve of complementaire geneeskunde, zoals 
acupunctuur, neuraaltherapie, homotoxi-
cologie volgens Reckeweg en het is mede 
een verklaring voor het effect van vasten-
therapie en diverse andere kuurvormen.

l	  het herstellen van een verstoord bbrs is 
dus de basis voor behandeling van allerlei 
ziektes 
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 – natuurgeneeskundige maatregelen ter ontgifting en 
reiniging

 – vastenkuren en de toepassing van klysma’s
 – buikbehandeling volgens Mayr
5. Colonhydrotherapie (hoge darm spoelingen).
6. Microbiologische therapie; microbiologisch onderzoek.
7. Hydro- balneotherapie vlgs. Kneipp en Preisnitz
8. Orthomoleculaire geneeskunde (optimale voorziening 

van nutriënten).
9. Fytotherapie (behandeling met plant extracten en 

kruiden).
10. Niet toxische tumortherapie; klinische symptomen 

volgens Moerman.
11. Ademtherapie en ontspanningstherapie.
12. Onderzoeksmethodologie.
13. Van basisarts naar zelfstandig arts.

Werkwijze van de natuurarts: 
– algemene anamnese: hulpvraag, omschrijving van de 

klachten, historie, chronologie
– tractusanamnese, psychosociale anamnese, familie-

anamnese.
– specifieke natuurgeneeskundige anamnese: 
– leefwijze, voeding, vertering, uitscheiding, lichaamsbe-

weging, ademhaling.
– intoxicaties, zware metalen.
– haard anamnese: chronische infecties, littekens, 

vaccinaties, gebit.
– algemeen welbevinden: gezondheidstoestand op 

lichamelijk, emotioneel, geestelijk niveau.
– algemeen lichamelijk onderzoek, klachtgericht lichame-

lijk onderzoek, lege artis.
– zo nodig laboratoriumonderzoek, röntgen, echo, scan, 

etc..
– specifiek lichamelijk onderzoek: volgens Mayr, volgens 

Moerman.
– microbiologisch onderzoek van de faeces.
– het aanvoelen, vanuit intuïtie en eigen ervaring, van de 

gezondheidstoestand en herstelmogelijkheden van de 
patiënt.

therapeutische methoden
– het inzicht bieden aan de patiënt in de mogelijkheden 

van het zelfgenezend vermogen van het menselijk 
systeem, en van daar uit uitzicht op verbetering van het 
natuurlijk evenwicht

– algemene gezondheidsbevorderende leefregels en 
voedingsregels

– individuele leefregels en voedingsvoorschriften, en het 
omgaan hiermee

– natuurgeneeskundige maatregelen ter ontgifting en 
reiniging

– vastenkuren en de toepassing van klysma’s en colonhy-
drotherapie

– uitscheidingsbevorderende methoden: Hydro/balneo-
therapie, pakkingen en wikkels

– buikbehandeling volgens Mayr
– ademhalingstherapie en ontspanningstherapie
– microbiologische therapie
– fytotherapie en klinische homeopathie
– voedingssupplementen (herstel van deficiënties en opti-

malisering van het metabolisme)
– niet toxische tumortherapie
– neuraaltherapie (voornamelijk ‘kwaddelen’)

Diversiteit
Elke arts voor natuurgeneeskunde heeft zijn of haar keuzes 
gemaakt uit het grote scala van beschikbare onderzoeks-
technieken en behandelwijzen, zodat bijna geen enkele arts 
dezelfde werkwijze volgt. De accenten liggen vaak verschil-
lend, sommige collega’s hebben specifieke patiënten (bijv. 
Lyme of autisme, enz.) maar de belangrijkste gemeen-
schappelijke factoren zijn de ondersteuning van het 
zelfgenezend vermogen van de patiënt, het toepassen van 
de regel nihil nocere en veel tijd en aandacht voor de 
chronische patiënt.

Voeding
Enkele historische en hedendaagse stromingen op het 
gebied van de natuurlijke voeding.
1. Bircher Benner: Als arts de grondlegger van de rauw-

kostvoeding en bekend vanwege zijn muesli. Hij leefde 
van 1867 tot 1939; vanaf 1895 paste hij rauwkost en 
vasten toe in zijn praktijk, later in zijn kliniek in 
Zwitserland. Eerst vasten, dan 100% rauwkost en dan 
afbouwen tot 50% rauwkost, lacto-vegetarisch, over-
schot basevormende voedingsmiddelen.

 Toepassing: m.n. maag-darmaandoeningen, reuma op 
basis van een zuuroverschot.

 Contra-indicaties: o.a. te zwak maag-darmkanaal; te 
kouwelijke cliënt.

2  Kristine Nolfi: Deense arts die leefde van 1881-1957; 
paste de rauwkostvoeding nog extremer toe vooral bij 
kankerpatiënten. 

3. Johanna Budwig: Apothekeres, heilpraktiker, geboren in 
1900; bekend om het zogenaamde Budwigpapje: kwark 
met lijnzaadolie. Pesca-vegetarische voeding.

 Toepassing: heel erg breed m.n. om tekorten aan 
omega-3 vetzuren aan te vullen of te voorkomen en de 
celademhaling te bevorderen.

4. Joseph Evers; Duitse arts die leefde van 1894-1975; 
bekend geworden om zijn rauwkostvoeding bij de 
behandeling van MS. Oorspronkelijke dieet is aangepast 
aan de nieuwste inzichten en wordt toegepast in de 
Everskliniek in Duitsland.

5. Wendt, Schnitzer en Kollath). Wendt heeft aangetoond 
dat veel mensen een overschot aan eiwitten stapelen in 
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hun lichaam met veel welvaartsziekten als gevolg. Zijn 
ontdekkingen worden/werden door Schnitzer (tandarts) 
en Kollath in de praktijk gebracht. Toepassing: o.a. 
welvaartsziekten bij volwassen mensen met een hoge 
eiwitconsumptie in het verleden.

6. Zuur-base-dieet: Het zuur-base-evenwicht is het 
belangrijkste evenwicht dat met behulp van voedings-
aanpassing te beïnvloeden is. Volgens de natuurgenees-
kunde is een teveel aan ‘zuur’ mede veroorzaker van veel 
aandoeningen.

7. De voedselscheiding / combinatie-diëten: Hay en 
Shelton, Leven lang fit, Montignac

 Van oorsprong vooral voorgeschreven bij maag-
darmaandoeningen, nu bekend als vermageringsdiëten. 
Toepassing: zeer breed, maar strenge scheiding is altijd 
tijdelijk.

 Contra-indicaties: kinderen, diabetes mellitus (alleen 
onder goede begeleiding)

8. Enkele voeding stromingen in Nederland
 – Vegetarisme/veganisme
 – Macrobiotiek 
 – Antroposofie: biodynamische voeding 
 – Ayurveda: voeding volgens constitutietypen 
 – Mediterrane voeding 
9. Actuele stromingen
 – Bloedgroepdieet. De bloedgroep bepaald welke 

voedingsmiddelen iemand beter niet of juist wel kan 
gebruiken.

 – Omega 3 plan: de gunstige vetzuren en de goede 
verhoudingen. De balans tussen omega-3 en omega-6 
vetzuren is van essentieel belang voor de menselijke 
gezondheid.

 – Detox dieet vlgs Paula Baillie
 – Voedselzandloper
 – Broodbuikdieet
 – Green Smoothies
10. Diëten bij kanker
 – Houtsmuller en Moerman. Het dieet dat dokter 

Houtsmuller heeft ontwikkeld is een ‘combinatie’ van 
de diëten van dokter Moerman, Gerson en Budwig 
met de huidige voedingsinzichten met betrekking tot 
kanker. 

 – Gerson: Max Gerson ontwikkelde een zeer intensieve 
reinigingskuur voor kankerpatiënten met koffieklys-
ma’s, sappen en wonderolie. 

  – Ann Wigmore is vooral bekend van haar onderzoek 
naar de positieve eigenschappen van tarwegras.

De diagnostiek en therapie volgens Mayr 
(Humoraal) Diagnostiek en therapie volgens Mayr is 
genoemd naar dr. F.X. Mayr (1875-1965) een Oostenrijkse 
arts, die bij grondig onderzoek van zijn patiënten vond dat 
bij het merendeel de spijsvertering in meer of mindere 

mate verstoord was. Hij ontwikkelde een diagnostiek en 
therapie om de darm weer in een goede conditie te bren-
gen. Wanneer de darm in balans werd gebracht bleken ook 
vele andere lichamelijke ziektesymptomen te verdwijnen. 
Hij introduceerde de begrippen tonusleer en enteropathie.
Humoraal Diagnostiek bestaat uit een uitbreiding van de 
fysische diagnostiek van lichaamshouding, huid, buik en 
inwendige organen. Typische lichaamshoudingen en 
buikvormen volgens Mayr zijn: normale houding, geef-
achthouding, starthouding, eendenhouding, slappe 
houding, zaaiershouding, grote tromhouding.

De therapie berust op uitgangspunten volgens principes 
van de natuurgeneeskunde:
a) het activeren van het zelfgenezende vermogen van de 

mens,
b) het gezond maken van het interne milieu, en
c) de stofwisseling sparen in plaats van overbelasten.
Therapie geschiedt meestal deels in een kuuroord met 
verschillende methodes van vasten en andere maatregelen, 
waaronder de “Manuele Buikbehandeling”: een vorm van 
buikmassage met als doel:
l  tonusverbetering en verbetering van de peristaltiek van 

de darm
l  vermindering van stuwing en ontslakking van de bloed 

en lymfecirculatie van de darm
l  verbetering van de ademhaling (vermindering van 

diafragma hoogstand) en ontspanning
De humoraal diagnostiek volgens Mayr heeft een zeer 
breed toepassingsgebied en is voor elke arts die zijn 
patiënt natuurgeneeskundig grondig wil onderzoeken van 
het grootste belang, aangezien de observaties veel informa-
tie geven over de gezondheidstoestand van de patiënt. De 
arts heeft dankzij de reproduceerbare diagnostische 
parameters tevens een instrument in handen waarmee het 
effect van de therapie goed gevolgd kan worden.
De reinigingsprincipes volgens F.X. Mayr kunnen ingezet 
worden bij problemen aan
spijsverteringsorganen, luchtwegen, hart- en vaatziekten, 
huidaandoeningen, problemen met over- en ondergewicht, 
hypoglycemie, menstruatieklachten, overgangsklachten, 
hoofdpijn, fibromyalgie, spieren gewrichtsklachten, 
rugklachten en neuro-vegetatieve stoornissen.
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Colon – hydrotherapie
Darmspoelingen vinden al sinds eeuwen en in alle culturen 
plaats als belangrijke geneeskundige handeling. De oudste 
bronnen die over darmspoelen spreken staan in de 
Ayurveda en in vroegchristelijke geschriften. Allerlei 
vormen van klysmata zijn door de millennia heen voor vele 
indicaties voorgeschreven. In de vorige eeuw is door de 
Oostenrijker Dr. von Borosini een stoel ontwikkeld, waarbij 
de spoelingen dieper en intensiever konden plaats vinden 
dan de tot dan gehanteerde klysmata.
In Nederland begon A. ten Haaf met deze methode en 
werkte met deze stoel gedurende een aantal decennia. Aan 
het eind van zijn carrière, in 1977, legde hij zijn praktijker-
varingen neer in het boek “Gezond door hoge darmspoelin-
gen”.

Microbiologische therapie
De microbiologische therapie is een immuuntherapie met 
behulp van fysiologische darmbacteriën of hun stofwisse-
lingsproducten. Het doel is de beïnvloeding van de 
lichaamseigen afweer in samenhang met stofwisselings-
functies in algemene zin en in het bijzonder van het totale 
spijsverteringsstelsel. Deze combinatie van doelstellingen 
wordt duidelijk als we bedenken dat de darm, fylogene-
tisch gezien, het primaire orgaan is waar communicatie 
met de buitenwereld plaats vindt, zowel wat ‘afweer’ als 
wat ‘opname’ betreft.
De volgende begrippen worden gebruikt:
Microbiota: het totaal van aanwezige micro-organismen in 
het darmkanaal. Probiotica: microbiële preparaten en 
autovaccins. Prebiotica: voeding voor de gezonde darmflo-
ra, voornamelijk in de vorm van vezels en niet opneembare 
suikers. Microbiële preparaten: preparaten die levende, 
geïnactiveerde of stofwisselingsproducten van microorga-
nismen bevatten. Autovaccins: preparaten gemaakt van 
lichaamseigen bacteriën van een persoon, meestal op basis 
van E. coli varianten, die altijd geïnactiveerd en apatho-
geen zijn.
Doel van de therapie is de regulatie van het immuunsys-
teem, de verbetering van de stofwisseling in het maag-
darmstelsel en de beïnvloeding van de slijmvliesflora 
d.m.v. het gebruik van speciaal uitgekozen bacteriën.
Voor therapeutische toepassingen komen in aanmerking 
Enterokokken, Escherichia coli en melkzuurbacteriën zoals 
Lactobacillus acidophilus en Bifidobacterium bifidum.
Enterokokken en E. coli hebben vooral een regulerend 
effect op het immuunsysteem;
Melkzuurbacteriën dienen vooral ter beïnvloeding van het 
darmmilieu. Autovaccins worden meestal gebruikt bij 
ernstige chronische aandoeningen die resistent zijn voor 
de tot dan toe ingestelde therapie. Uitgebreidheid en duur 
(meerdere weken of maanden) van de therapie is afhanke-
lijk van de diagnose en de ernst van de aandoening en van 

het aanslaan van andere therapeutische mogelijkheden. 
Faeces-onderzoek. De therapie kan worden toegepast 
onafhankelijk van een faeces onderzoek. Dit laatste kan 
echter nuttig zijn, o.m. bij therapieresistentie of chroni-
sche aandoeningen. Door nieuwe kennis en moderne 
technieken is deze diagnostiek een specialistische labora-
toriummethode waarbij naast microscopie en functietests 
gebruik wordt gemaakt van kennis uit de immunologie, 
biochemie en microbiologie.

kneipp therapie: Hydro- balneotherapie 
Hydro = water, Balneo = bad. Kneipptherapie wordt in een 
kuurkliniek bedreven. Al ten tijde van Hippocrates werd 
het belang van water als genezend element ingezien, met 
name in de vorm van baden.
In Duitsland zijn het Priessnitz, maar het meest nog 
Kneipp (1821-1897) geweest, die de
mogelijkheden van water als gezondheidsbevorderende 
(en ziektebestrijdende) factor uitgebreid onderzocht 
hebben. De Kneipp-therapie wordt in Duitsland al meer 
dan een eeuw door artsen toegepast en is daar ook uitge-
breid wetenschappelijk onderzocht.
De belangrijkste behandelingen zijn:
– ‘Hardende’ maatregelen als wisseldouches, koude 

afgietingen, afwassingen, dauwtrappen, sneeuwlopen, 
watertreden

– Therapie-ondersteunende maatregelen: afwassingen, 
(wissel)baden, pakkingen, afgietingen, wikkels.

Fytotherapie
Fytotherapie is het gebruik maken van planten in hun 
gehele of gedeeltelijke verschijningsvorm om mens en dier 
in een betere gezondheidstoestand te brengen en ziekten te 
bestrijden.
Aanvankelijk door ervaring en later ook met wetenschap-
pelijk onderzoek heeft men ontdekt dat sommige planten 
genezing bevorderen. Hetzij door uitwendige toepassing, 
hetzij door inwendige toepassing. Ook heeft men ontdekt 
dat planten ook ziekten kunnen veroorzaken door een 
giftige werking. In de 20ste eeuw heeft men vele inhoud-
stoffen ontdekt, van waaruit je de werkzaamheid kunt 
verklaren.
Men maakt gebruik van de gehele plant, of alleen wortel, 
stengel, bladeren, bloemen, vruchten of zaden. Veelal 
worden de planten(delen) verwerkt tot poeders, tabletten, 
dragees, druppels, zalven en thee. Men gebruikt de volgen-
de verwerkingen van de planten(delen): Decocta (afkook-
sels), macerationes (maceraties), infusa (infusen), tinctu-
rae (tincturen), extracta (extracten; in vloeibare, ingedikte 
en gedroogde vorm) en succi (perssappen), sirupi (stropen) 
en pulpae (vruchtenmoes.
De middelen worden in- en uitwendig toegepast geduren-
de een zekere tijd, op basis van het wetenschappelijk 
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onderzoek, de collectieve ervaring die men in het verleden 
met de planten(delen) heeft opgedaan en op basis van de 
individuele ervaring van de patiënt tijdens het gebruik zelf.
De planten(delen) worden met name ingezet bij functio-
nele stoornissen, maar ook ter ondersteuning bij traumata, 
ontstekingen, circulatiestoornissen, ruimte innemende 
processen, degeneratieve processen, deficiënties, intoxica-
ties.
Contra-indicaties zijn allergie, te langdurig gebruik, te 
hoge dosering met mogelijk toxische effecten en het 
gebruik van een aantal planten(delen) tijdens de zwanger-
schap. 

Orthomoleculaire geneeskunde
Behandeling door middel van de “goede moleculen” in de 
“goede hoeveelheid”.
Ofwel: het creëren van een optimaal biochemisch milieu, 
waarbij cellulaire ( herstel) processen alle kansen krijgen, 
door middel van optimale voeding, meestal met behulp 
van voedingssupplementen. De term “orthomoleculair” is 
voor het eerst geponeerd door tweevoudig 
Nobelprijswinnaar prof. dr. Linus Pauling uit de vs. Hij 
definieerde het onderscheid tussen deficiënties aan 
voedingsstoffen en een niet optimale beschikbare hoeveel-
heid aan voedingsstoffen.
Pauling maakte duidelijk dat er, bij de inname van voeding, 
voor de verschillende bouwstoffen (te weten vitamines, 
mineralen, spoorelementen, aminozuren, vetzuren vezels, 
enzymen), minimale hoeveelheden noodzakelijk zijn om 
geen deficiëntieverschijnselen te laten ontstaan. Echter, 
deze minimale hoeveelheden, die zeer individueel bepaald 
zijn en sterk afhangen van bijv. lichamelijke activiteit, 
opname en verbruik, blijken vaak verre van optimaal. Een 
optimale gezondheid vraagt volgens Pauling om een 
optimale hoeveelheid van de verschillende bouwstoffen. 
De minimale en de optimale waarden kunnen soms wel een 
factor honderd verschillen. In de orthomoleculaire genees-
kunde wordt gestreefd naar optimale individuele waarden.
Zo waren er in de vorige eeuw reeds artsen in de vs bezig 
met de toepassing van de orthomoleculaire geneeskunde, 
zoals dr. A. Hoffer, die schizofrenie behandelde met hoge 
doses vitamine B3. Pauling zelf heeft nuttige effecten 
aangetoond van hoge dosering vit C, o.a. bij hart- en 
vaatziekten en bij kanker. In Nederland is vooral dr. Gert 
Schuitemaker een pionier en voorvechter van de orthomo-
leculaire geneeskunde.
In principe valt alle bekende pathologie in het toepassings-
gebied van de orthomoleculaire geneeskunde.
De laatste 30 jaar heeft de orthomoleculaire geneeskunde 
een enorme groei doorgemaakt. Er zijn vele firma’s die 
supplementen op de markt brengen en overal vindt men 
wel verkooppunten en speciale winkels waar supplemen-
ten te koop zijn, met meer of minder deskundig personeel. 

Ook zijn er vele cursussen en opleidingen ontstaan om 
therapeuten (en ook artsen) op de hoogte te brengen van de 
nieuwste ontwikkelingen op dat gebied. De meeste 
cursussen zijn in het begin opgezet door de firma’s, maar 
zijn momenteel zelfstandig en kostendekkend door de 
grote belangstelling van de beroepsgroep. De cursussen 
bestaan soms uit productinformatie en zijn soms geba-
seerd op allerlei (pseudo)wetenschappelijke publicaties. 
Orthomoleculaire geneeskunde is booming business!

nttt: niet toxische tumor therapie
De niet-toxische tumortherapie is een complementaire 
behandeling voor patiënten met kanker met methodes of 
middelen die niet of nauwelijks belastend zijn voor de 
patiënt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van speciale 
voeding, een aantal orthomoleculaire voedingssupplemen-
ten, niet-toxische tumorremmende substanties en 
immuunstimulatie, zowel medicamenteus als mentaal met 
visualisatie.
De huisarts Moerman uit Vlaardingen was in Nederland de 
eerste geweest die in het midden van de vorige eeuw 
kankerpatiënten met alternatieve middelen behandelde.
Hij had met zijn Moermandieet en aanvullende middelen 
goede resultaten behaald bij opgegeven kankerpatiënten. 
Ook de Duitser Gerson, die na de tweede wereldoorlog naar 
Amerika emigreerde en in Californië een kliniek heeft 
opgezet, werkte met een streng dieet tegen kanker, aange-
vuld met koffieklysma’s en kalfsleverextract. De 
Nederlandse internist Houtsmuller,heeft de Moerman-
methode uitgebreid met andere methodes. 
Wereldwijd is intussen veel belangstelling ontstaan voor 
het verband tussen kanker en voeding en er zijn veel 
onderzoeken gedaan naar de werking van voedingsstoffen 
op kanker, waarbij veel positief resultaat is gevonden. Ook 
naar immuunstimulatie en psychotherapie bij kanker is 
onderzoek gedaan en zijn positieve verbanden aangetoond. 
Overigens wordt de nttt behandeling steeds gegeven als 
complementair aan de reguliere oncologie.

Adem- en ontspanningstherapie
Er zijn wel 200 lichamelijke en psychische klachten die 
samenhangen met de ademhaling. Het varieert van 
veelvuldig zuchten of gapen tot duizeligheid, pijn op de 
borst, hoofdpijn of pijn in de nek of schouders. We voelen 
ons gestrest of juist afwezig en futloos, hebben moeite met 
helder denken en concentreren, slapen slecht, worden 
vergeetachtig. Daarom is ademtherapie gekoppeld aan 
ontspanning, aan beweging en aan lichaamsbewustwor-
ding. Feldenkrais- en Alexandertherapie zijn hiermee 
verwant. Aandacht voor ademhaling wordt ook gebruikt 
bij de Mindfullness, Biofeedback en Hartcoherentie 
training. 
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Onderzoeksmethodologie en ebm
Met onderzoeksmethodologie binnen de natuurgenees-
kunde wordt bedoeld de kennis van leer, middelen en 
werkwijze, die dienen om te komen tot een wetenschappe-
lijke onderbouwing van de natuurgeneeskundige metho-
den. Evidence Based Medicine (ebm) is hierin een recent 
ontwikkelde, door een groot deel van de reguliere collegae 
geaccepteerde, handelwijze. Ook de natuurarts streeft naar 
ebm. 
De drie pijlers van ebm volgens Sackett (Evidence-based 
medicine is the integration of best research evidence with 
clinical expertise and patient values.) zijn (vrij vertaald): 
wetenschappelijk bewijs van effectiviteit (tegenwoordig 
vooral in de vorm vanrct’s), klinische expertise van de 
arts en patiënt ‘waarde’ (=eigenwaarde, belang voor de 
patiënt, wensen, behoeften en verwachtingen van de 
patiënt).
Meestal ligt bij de beoordeling de nadruk op de rct’s, 
maar bij de natuurgeneeskunde ligt vooral de nadruk op 
empirie, op de ervaring in de eigen praktijk en die van 
andere collega’s en het belang voor de patiënt, zoveel 
mogelijk aansluitend bij diens verwachtingspatroon. 
Overigens worden wel degelijk getoetst met moderne 
wetenschappelijke inzichten, vooral in de vorm van 
publicaties uit PubMed, Medline, meta-analyses en 
Cochrane, die mogelijk een onderbouwing kunnen vormen 
voor het geneeskundig handelen van de natuurarts.

Van basisarts naar zelfstandig arts
Bij het bepalen van de eindtermen voor de opleiding tot 
arts ng is de universitaire opleiding tot arts als uitgangs-
punt genomen. Dus de eindtermen van de artsenopleiding 
vormen de begintermen van de opleiding tot arts ng. Een 
basisarts beschikt over voldoende regulier – medische en 
wetenschappelijke kennis en vaardigheden. In de opleiding 
tot ng arts vindt een verdieping plaats op het punt van het 
medisch handelen. Aangezien de cursisten van de ng 
opleiding in meerderheid reeds een zelfstandige praktijk 
uitoefenen als huisarts of specialist, voorziet de opleiding 
waar nodig in een persoonlijke begeleiding op de volgende 
punten:
– relatie gezondheid, ziekte en arbeid
– werkwijze, taken, deskundigheden en bevoegdheden 

van andere beroepsbeoefenaren en hulpverlenende 
instanties in de gezondheidszorg.

– beroepsorganisaties en intercollegiale verhoudingen.
– maatschappelijke invloeden op de gezondheidszorg
– de verschillende patiëntenorganisaties en zelfhulpgroe-

pen en hun plaats in de maatschappij
– het verantwoorden en duiden van eigen ethische 

standpunten
– beroepsgeheim
– informatie en besluitvorming

– informatiesystemen, dossiervorming, inzagerecht
– de eigen medische bevoegdheden en hoe deze zich 

verhouden tot de bevoegdheden van andere hulpverle-
ners.

– medische aansprakelijkheid
Om het medisch beroep op verantwoorde wijze te kunnen 
uitoefenen, is bij- en nascholing onmisbaar. Hoewel er op 
het gebied van de regulier medische en wetenschappelijke 
kennis en vaardigheden in de opleiding tot ng arts geen 
aanvulling nodig is, wordt in de eisen aan het bij- en 
nascholingsprogramma wel degelijk aandacht besteed aan 
regulier medische en wetenschappelijke onderwerpen.

Huidige situatie
Verschillende richtingen uit de complementaire genees-
kunde (waaronder de natuurartsen) hebben een nieuwe 
artsenvereniging opgericht: de avig (Artsenvereniging 
voor Integrale Geneeskunde). De term Integrale 
Geneeskunde sluit goed aan bij de internationale ontwik-
keling van Integrative Medicine. Bij Integrative Medicine 
wordt heel geleidelijk methodes uit de complementaire 
geneeskunde geïntegreerd in het reguliere medisch 
handelen. Het is de hoop en verwachting dat er zo steeds 
meer begrip en kruisbestuiving kan ontstaan tussen de 
verschillende (reguliere en alternatieve/complementaire) 
geneeskundige behandelingsmethoden in Nederland.
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Samenvatting 
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de 
natuurgeneeskunde uitgeoefend door artsen in 
Nederland, lid van de vakgroep natuurgeneeskunde van 
de artsenvereniging voor integrale geneeskunde AVIG. 
Definitie, basisprincipes, historische ontwikkeling en 
enkele denkmodellen uit de natuurgeneeskunde worden 
beschreven. Een aantal veelgebruikte behandelwijzen 
worden genoemd en toegelicht. Zoals vasten- en 
voedingsadviezen, Mayr-therapie, colonhydrotherapie, 
microbiologische therapie, hydro-balneo therapie, 
fytotherapie, orthomoleculaire therapie, niet toxische 
tumortherapie en adem-ontspanningstherapie. 
Toelichting op toepassing van EBM in de natuurgenees-
kunde en de opleiding voor natuurgeneeskundige 
praktijkuitoefening door (basis)artsen wordt besproken.

Keywords
natuurgeneeskunde, bbrs, homotoxicolgie, Reckeweg, 
voeding, Mayr, integrale geneeskunde, ebm, opleiding 
natuurartsen.

Summary
This article is an overview of the practise of naturopatic 
medicine by medical doctors in the Netherlands. 
Definition, basic principles, history and paradigms or 
working hypothesis are given. A number of practical 
treatments used are fasting and nutrition, Mayr-
therapy, colonhydrotherapy, microbiology, hydrothe-
rapy, fytotherapy, orthomolecular therapy, complemen-
tary cancertherapy and relaxation. Scientific implicati-
ons related to evidence based medicine and the educa-
tion of medical doctors are mentioned.
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Figuur 3. Lichaamshoudingen volgens Mayr.


