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Het artikel begint over Radio Frequency
Identification (RFID), waarna de gerust-

stellend bedoelde mededeling volgt dat wes-
terse en niet-westerse geneeskunst niet lijn-
recht tegenover elkaar staan. 
Lector Frans van der Reep, KPN-strateeg en lec-
tor E-business aan de Hogeschool INHolland,
legt vervolgens werkers in de gezondheidszorg
- want daar is het blad primair voor bedoeld -
uit dat er hardware ziekten bestaan, zoals een
hartinfarct of beenbreuk, waar de ‘westerse ge-
neeskunst ontzettend veel van weet’. Maar van
de software ziekten of procesziekten (?), zoals
reuma of MS ontbreekt het de westerse genees-
kunde aan inzicht, beweert deze lector in de E-
business. Als je daarover het fijne wil weten
moet je te rade gaan bij Traditional Chinese
Medicine (TCM), die alles eenvoudig weg kan
verklaren uit verstoringen in het ‘energiesys-
teem’ van het lichaam. Maar TCM claimt nog
meer. Genoemde chronische aandoeningen,
waaraan de reguliere medische wetenschap
miljoenen onderzoek-euro’s besteed en waaro-
ver per jaar honderden publicaties in weten-
schappelijke tijdschriften verschijnen, kan sim-
pelweg door acupunctuur gecorrigeerd wor-
den. Het is duidelijk dat lector Frans niet gehin-
derd wordt door enige medische kennis en in-
zicht in medisch-biologisch onderzoek. 
Tot voor kort, gaat het artikel verder, berustten
de door de Traditional Chinese Medicine verrich-
te wonderen puur op ervaring. Daar is nu (ein-
delijk) verandering in gekomen, beweert na-
tuurgeneeskundige en orthomoleculair thera-
peut Wim Gelderblom van het Centrum voor
Complementaire Geneeskunde te Zeewolde. In
dat centrum wordt gekeken naar ‘curatief, pre-
ventie en gezondheidsbevordering’. Wonder-
lijke volgorde, lijkt me: curatief vóór preventie
en zijn deze twee gebieden in dat Centrum niet
al gezondheidsbevorderend? 
Volgens deze natuurgenezer wordt er door
westerse geneeskunde te veel nadruk gelegd op

Achmea en high-tech 
energiebanen
Diederik Muller

Het periodiek verschijnende blad Scanner (vier keer per jaar) van
Achmea (GroeneLand, PWZ en Zilveren Kruis), bedoeld voor zorg-
aanbieders, instellingen en andere relaties van deze zorgverzekeraar,
bevat een artikel met de intrigerende kop ‘Ruiken aan de toekomst’,
waarin onder anderen Wim Gelderblom vertelt hoe hij Oosterse en
Westerse geneeskunst denkt samen te brengen. 

de curatieve aanpak en rijzen daardoor de kosten
de pan uit. Als je nu van het ‘voortraject’ een ‘ob-
jectief’ beeld kunt geven dan ben je eruit, weet
Gelderblom te melden. En hij gaat voor ons zorg-
verleners, want nogmaals daar is het blad voor
bedoeld, even op zijn hurken zitten om uit leg-
gen aan de hand van het olielampje in een auto,
dat als je aan het ‘energiesysteem’ kunt vaststel-
len dat er iets mis is, je erger kunt voorkomen. 
Eureka! Dat serieuze onderzoekers en gezond-
heidswerkers nooit op dit idee zijn gekomen!
En dat het menselijk lichaam toch zo makkelijk
is te begrijpen als je maar in termen van ‘ener-
giebanen’ denkt. Waar hebben artsen, medisch-
biologen en biologen al die jaren toch voor ge-
studeerd? 
Al die miljoenen euro’s die besteed worden aan
de verfijning van allerlei medische testen en
monitoringsystemen zijn over de balk gegooid,
want de othomoleculaire therapeut heeft in een
monsterverbond van kwakzalverij en moderne
ICT in het Zwitserse bedrijf Biocoherence een
partner gevonden om een high-tech apparaat te
ontwikkelen dat bestaande methoden om ziek-
ten op te sporen in de schaduw zal stellen. Het
gaat om apparatuur waarmee met behulp van
infrarood-detectie (zouden die mystieke ‘ener-
giebanen’ van het menselijk lichaam toch iets
met warmte te maken hebben?) ‘iets’ gemeten
kan worden. Wat het apparaat meet en wat de
waarde van die meting is, wordt niet uitgelegd,
waarschijnlijk omdat het niet te bevatten is
voor gezondheidswerkers in de reguliere zorg
en omdat het minstens zo ondoorgrondelijk is
als de menselijke ‘energiebanen’.
Het kan allemaal nog verfijnder: een apparaat
om Diabetes 2 al vast preventief te diagnostice-
ren met veel hardware en software om de oer-
oude Chinese wijsheden te kunnen ontcijferen.
Het zal nog wel uitsluitend in het hoofd van
deze altenatieve bollebozen bestaan, want we
horen er in het artikel verder niets concreets
over en zo zal het ook wel blijven.
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● Kort ●

Als laatste wordt gerept van de ontwikkeling
van een intelligente database door KPN (?) sa-
men met het eerder genoemde Biocoherence.
Uit deze database zou informatie gehaald wor-
den over het eigen ‘energiesysteem’. Voor de-
genen die daar niet meteen een beeld bij heb-
ben, wordt uitgelegd dat iemand bijvoorbeeld
op de camping zijn ‘energiesysteem’ kan laten
uitlezen. De bewuste database zou dan de ge-
gevens interpreteren. Wat valt er eigenlijk te
interpreteren aan ‘energiebanen’? Willen deze
natuurgenezers beweren dat de kampeerder
mogelijk bericht krijgt van het intelligente
Orakel dat hij of zij nog drie weken op de cam-
ping kan blijven, maar dat hij zich daarna als
de wiede weerga moet melden bij de orthomo-
leculaire reumatoloog voor preventieve behan-
deling van zich op termijn ontwikkelende reu-
matoide artritis? En dat alles gebeurt op grond
van data verkregen uit virtuele of imaginaire
energiebanen. Als dat eens waar zou zijn, dat
de door de eeuwen heen opgebouwde weten-
schappelijk medisch-biologische kennis als een
kaartenhuis in elkaar zou vallen, door denk-
beelden en simplificaties als jing en jang, on-
eindige verdunningen, ‘energiebanen’ en nog
wat hocus-pocus. Als ooit een dergelijks me-
thodiek in de preventieve diagnostiek zal wor-
den ontwikkeld, dan zal deze zich waarschijn-
lijk verhouden tot  de reguliere diagnostiek als
indiaanse rooksignalen tot de satelliettelefoon.
Aan het eind van het informatieve artikel komt
de KPN-strateeg Frans van der Reep nog een-
maal aan het woord en ik citeer letterlijk: ‘Als je
ziet dat er nu maar een fractie van het budget

in de gezonheidszorg naar preventie gaat, ter-
wijl juist daar zoveel te halen valt, dan wordt
het tijd dat het westerse verweer tegen niet-
westerse geneeskunde afgebroken wordt. Dat
brengt de kwaliteit van de gezondheidszorg
omhoog en de kosten omlaag’.
In ieder geval blijkt nergens uit het betoog van
beide heren dat de niet-westerse geneeskunst
ook maar iets kan betekenen in de preventie
van enige aandoening. Veel moderne high-tech
terminologie wordt gebruikt om de mantra van
de ‘energiebanen’ op te leuken en nog enige
schijn van wetenschappelijkheid te geven,
maar het beste resultaat dat dit gelonk naar
moderniteit voor de heilzoekende kan opleve-
ren, is het placebo effect. 
Het enige wat uit hun beider verhaal op te ma-
ken valt, is dat het alternatieve circuit door het
obsolete verhaal van ‘energiebanen’ op te poet-
sen met termen uit de computerwereld, een be-
langrijk graantje uit het gezondheidsbudget
wil mee pikken. Het is treurig dat zorgverzeke-
raar Achmea in haar blad Scanner ruimte biedt
aan dergelijke medische onzin. Het is duidelijk
dat zij het afgelopen jaar de Kackadorisprijs
met recht heeft verdiend en in haar ondersteu-
ning van kwakzalverij blijft volharden. Naar
mijn mening mogen de heren Frans van der
Reep en Wim Gelderblom op de shortlist voor
de prijs van dit jaar. ●

D. Muller is tandarts

Kwakzalverij in schoolboeken; 
oproep om medewerking

Onze aandacht werd gevestigd op passages in
schoolboeken waarin leerlingen op een ver-
keerd, een kwakzalverig, been worden gezet. In
het eerste deel van Biologie voor Jou van Gerard
Smits en Ben Waas, uitgeverij Malmberg, be-
doeld voor klas 1 van HAVO-VWO, wordt in de
zogenaamde verrijkingssof (sic) in het deel over
ogen, de iriscopie zonder enig commentaar als
een diagnostische methode gepresenteerd.
Wij willen graag weten of er veel voorbeelden
van dergelijke  misinformatie in schoolboeken
zijn te vinden en vragen daarom onze lezers als
ze andere voorbeelden in de boeken van hun
kinderen aantreffen, ons daarvan op de hoogte

te brengen. Wij zullen nagaan of er reden is ac-
tie -inspectie?- te ondernemen.
Stuur uw eventuele brieven of e-mail s.v.p. aan
H. Timmerman, Wijttenbachweg 73, 2343XX,
Oegstgeest; henktim@planet.nl. ●

Rectificatie

In het NTtdK, 2006,1,11 staat in ‘Healing bij uw
huisarts’ ten onrechte vermeld dat het televisie-
programma Schepper & co, waarin dit onder-
werp ter sprake kwam, uitgezonden werd door
de EO. Dit moet zijn de NCRV.  ●
S. Swart, Zuidwolde 
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