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Amsterdam, 29 september 2013 

 

   
Geachte heer Hol, 

 

Uw mail d.d. 24 september waarin u de toelating van alternatief werkzame huisartsen als opleiders 
voor de afdeling Huisartsgeneeskunde toegeeft (twee antroposofische artsen zijn als zodanig 

geaccepteerd en actief) en verdedigt,  is in goede orde ontvangen. U legt daarin omstandig uit hoe de 

selectieprocedure en erkenningseisen verlopen, maar al die waarborgen leiden er niet toe dat 
homeopaten of antroposofen als huisartsopleiders  worden uitgesloten van onderwijs aan artsen in 

opleiding tot huisarts.  

 

Wij maken u er  op attent dat antroposofie niet een  denominatie is zoals Nederlands Hervormd of 
Rooms-katholiek, maar een levensvisie waarin een bizarre vorm van geneeskunde centraal staat. Het  

uitgangspunt van de antroposofische geneeskunde strookt in geen enkel opzicht met de inzichten van 

de geneeskunde zoals die heden ten dage aan de universiteiten  onderwezen wordt.  Singh en Ernst 
concluderen in hun boek  Trick or Treatment (2008): “Anthroposofic medicine is biologcally 

implausible, it has not been shown to be effective, and is unlikely to work. It can also carry 

considerable risks.” De vereniging van antroposofische artsen geven op hun website expliciet aan , dat 

zij naast de reguliere geneeskunde antroposofische geneeskunde als aanvulling toepassen, zie 
(http://www.nvaa.nl/) en ongetwijfeld onderwijzen zij deze waandenkbeelden aan artsen in opleiding 

tot huisarts.  

 
De jury van de Meester Kackadorisprijs van dit jaar ziet dan ook geen enkele reden om de nominatie 

in te trekken. Daarvoor is de antroposofische Erweiterung van de gewone geneeskunde veel te riskant 

en kolderiek: twijfel zaaien over vaccinaties, kweepeer injecties bij hooikoorts, maretakpreparaten bij 
kanker, euritmie en kreatieve therapie bij levensmoeilijkheden, geloof in reïncarnatie met 

consequenties voor de stervensbegeleiding en zelfs toepassing van homeopathie. EBM is ver te 

zoeken.  

 
Niet eens vermeld in de nominatie maar wel door de jury meegewogen is ook nog dat prof. Van der 

Horst optrad in het Comité van Aanbeveling van het sterk alternatief gekleurde congres Heel de Mens. 

Integrative medicine in de praktijk van 4 oktober 2012 te Utrecht. 
 

Hoogachtend, 

 
 

 

Prof. Dr. F.S.A.M. van Dam, secretaris VtdK 

Harmoniehof 65hs 
1071 TD Amsterdam 
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