
De Steenwijker kwakzalver 
Kwakzalvers doen goede zaken als de men

sen bang zijn voor een ziekte en reguliere 
middelen niet of beperkt beschikbaar zijn. 
Tijdens de mond- en klauwzeercrisis was het 
de kwakzalvende dierenarts Liesbeth Ellinger 
die homeopathische druppels aanbood aan de 
wanhopige boeren.Nu met de dreiging van de 
vogelgriep claimt de Steenwijker kwakzalver 
Aart van der Burgh dat hij een wondermiddel 
heeft ontdekt. Deze kwakzalver is bij de VtdK 
ook bekend vanwege het feit dat hij leden van 
de Borstkanker Vereniging Nederland lastig 
valt met zijn fantastische claims: "...Het onbe
wuste van de patiënt, in wezen het eigen li
chaam, geeft door middel van bioresonantie 
exact aan wat het nodig heeft om weer in ba
lans te komen. Door middel van radiesthésie 
kan men desgevraagd de helende energie uit 
de natuur verkrijgen en deze overdragen naar 
een ampul. De ampul moet men bij zich op het 
lichaam dragen, zodat het de energie kan opne
men. Een dergelijke ampul heeft een duurzame 
werking van meer dan een jaar. Bij meerdere 
patiënten heb ik kunnen vaststellen, dat na een 
periode van zes maanden geen kanker meer in 
het lichaam te vinden is." Hoewel voor vele 
mensen duidelijk is dat dit onzin is, zullen an
deren toch valse hoop putten uit dit gekwak. 

Lees het verslag van de journalist Koby Storm uit de 
Opregte Steenwijker Courant van 26 november 
2005, die naar aanleiding van een advertentie in 
zijn krant nader onderzoek deed: 

'Het is bedrog, je reinsteoplichterij' 
STEENWIJK - "VOGELGRIEP in aantocht? 
Beschermt u zich hiertegen met de anti H5N1 
ampul." Zo luidde de tekst van de advertentie 
van de Steenwijker Aart van der Burgh, die een 
praktijk voor Bio Energetisch Onderzoek en -
Geneeswijze runt. 'Een kwakzalver is hef, is de 
mening van Sjeng Lumeij, dierenarts, specialist 
vogelziekten, bij de Faculteit Dierengenee-
skunde in Utrecht. 'Het is bedrog, je reinste op
lichterij.' Ook de GGD is die mening toegedaan. 
De Steenwijker Aart van der Burgh zegt een 
ampul te hebben, die bescherming biedt tegen 
de vogelgriep. 'Het is echt ongelooflijk. Ik heb 
de samenstelling van die ampul op dezelfde 
manier gekregen als die van mijn andere soor
ten ampullen, tegen bijvoorbeeld rsi. Ik krijg 
trillingen uit het heelal en die doden het vogel
griepvirus.' Van der Burgh zegt dat hij, toen be

kend werd dat in China de vogelgriep was uit
gebroken, een ampul op een landkaart van het 
betrokken gebied heeft gelegd en veertien da
gen later was daar niets meer van dat virus te 
merken. Toen wist ik dat ik de goede ampul 
had. Die hoeft men niet in te nemen, maar moet 
men bij zich dragen in een buisje.' 
Dierenarts Lumeij is ook bestuurslid van de 
Vereniging tegen de Kwakzalverij. 'Het is een 
verhaal van een fantast, een kwakzalver is het, 
meer niet. Er zijn drie soorten kwakzalvers: 
mensen die vanuit hun geloof werken, domo
ren en oplichters. Ik denk dat Van der Burgh tot 
die laatste categorie behoort. Het is momenteel 
zo dat veel mensen bang zijn voor de vogel
griep. En dit soort kwakzalvers maakt onder 
andere door misleidende advertenties mis
bruik van de angst van die mensen.' 
Lumeij herkent de werkwijze van de Steen
wijker als die van vele andere 'kwakzalvers': 
'Ze werken vanuit de pseudo-wetenschap en 
vertellen dat ze getuigen hebben dat hun be
handelwijze helpt of, zoals in dit geval, dat de 
ziekte zou zijn verdwenen door zijn magische 
buisje op de landkaart van China te leggen. Dat 
is dan hun bewijs dat het geen kwakzalverij is. 
In dit geval, dus inzake een gevreesde nieuwe 
variant van het vogelgriepvirus, dat zich onder 
mensen kan verspreiden, is er nog geen vaccin 
voor mensen ontwikkeld. Je kunt namelijk 
geen vaccin ontwikkelen tegen iets dat er nog 
niet is. Wel bestaan er effectieve antigriepmid-
delen die bruikbaar zijn bij hoogrisicogroepen. 
Voorts is het verstandig om hoogrisicogroepen 
tegen gewone griep te vaccineren. Omdat mis
informatie mensen op een verkeerd spoor kan 
zetten, moet dit soort kwakzalverij in de kiem 
worden gesmoord. De man spreekt waanzin 
met z'n trillingen in een buisje.' 
Van der Burgh haalt zijn schouders op wanneer 
hij dergelijke kritiek hoort. 'Ik geef onmiddel
lijk toe, dat mijn verhaal voor veel mensen 
moeilijk te begrijpen is. Maar ik blijf zeggen, 
probeer het eerst eens uit.' 
De GGD Regio IJsselvecht vindt het best een ri
sico om over dergelijke kwakzalverij te publi
ceren. 'Het kan voor heel veel onnodige onrust 
zorgen, want er is een behoorlijk aantal mensen 
dat echt bang is voor dingen die mogelijk kun
nen gebeuren. Het is erg veel aandacht voor ie
mand die het absoluut niet verdient', aldus een 
woordvoerder. • 
J.T.L. 
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