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51. Veel gestelde vragen over de homeopathische behandeling

Wat is  het voordeel van de homeopathische behandeling?
Het uitgangspunt van het toedienen van de homeopathische middelen is, dat de dieren minder
“bevattelijk” worden voor het MKZ-virus: indien de dieren in contact komen met het virus, is hun conditie
dusdanig, dat het virus niet of nauwelijks de kans krijgt, zich te vermenigvuldigen. Doordat er minder of
geen virusvermenigvuldiging is, is de kans op uitscheiding geringer, en kan het virus zich niet of nauwelijks
verspreiden. Hierdoor zal de epidemie als het ware uitdoven: het gewenste resultaat!

Is er een garantie dat het 100 % zeker werkt?
Bij vrijwel geen enkele, ook niet bij reguliere behandelingen kan 100 % garantie gegeven worden. Er is
geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van  homeopathische middelen bij MKZ. Bij
epidemieën is het ook moeilijk om wetenschappelijke conclusies te trekken: er is immers geen dubbelblind
onderzoek gedaan. Resultaten uit het verleden en heden geven echter wel aan, dat er wel degelijk een reële
kans is, dat de homeopathische behandeling het gewenste effect heeft.

Geven de middelen antilichamen in het bloed?
Nee, omdat er geen virusmateriaal in de homeopathische middelen zit, wordt er geen antilichaam gevormd
in het bloed.

Als het dier na homeopathische behandeling met virus in aanraking komt, krijgt het dan antilichamen?
Daar is geen onderzoek naar gedaan. Hoewel Engelse homeopathische artsen suggereren, dat er mogelijk
geen antilichaamvorming zal ontstaan, is hierover niets zinnigs te zeggen.
Als het virus niet de kans krijgt door de behandeling om het lichaam binnen te dringen, zal geen
antilichaamvorming plaats vinden. Wordt het virus pas in het lichaam gestopt, dan zal waarschijnlijk wel
antilichaamvorming plaats vinden. Antilichaamvorming is een normaal en gezond proces in het lichaam om
binnendringende organismen tegen te houden. Om exportredenen is het een “verboden stof” geworden.

Als een besmetting “symptoomloos” verloopt, is er dan niet de kans, dat de veehouder de besmetting
ongemerkt verspreidt?
In de incubatietijd, dus de tijd tussen besmetting en het zichtbaar worden van de ziekte, is die kans er
altijd. De verplichte voorgeschreven hygiënische maatregelen zijn ervoor, om dergelijke verspreiding van de
ziekte zoveel mogelijk tegen te gaan. Het is dus belangrijk, hier zeer zorgvuldig mee om te blijven gaan!

Kan een dier, als het door een homeopathische behandeling niet ziek geworden is van het virus, toch
een blijvende virusdrager en –uitscheider worden?
In de praktijk blijkt, dat als mensen of dieren met behulp van homeopathie van een infectieziekte zijn
genezen, of als zij preventief behandeld zijn tegen een infectieziekte,  zij daarna geen infectiebron meer zijn
voor hun omgeving. Het is dus zeer waarschijnlijk, dat de dieren geen virusdrager blijven.

Geven de middelen residuen in de melk of het vlees?
Nee, de middelen zijn dusdanig verdund, dat in de oplossing zelf al geen residuen te vinden zijn, laat staan
in de melk of het vlees!

Zijn de middelen toegestaan?
Ja, de enkelvoudige homeopathische middelen van een aantal homeopathische firma’s zijn toegestaan als
diergeneesmiddel, ook voor landbouwhuisdieren. Er zit geen wachttijd op, en ze zijn ook op KKM- en IKB-
bedrijven toegestaan.

Kan er als reactie op het middel een beginverslechtering ontstaan, waarbij de dieren blaren op de tong
krijgen, waarna het bedrijf onterecht geruimd wordt?
Een beginverslechtering is een algemeen bekend verschijnsel bij een homeopathische behandeling van
patiënten. Deze verslechtering treedt vooral op bij patiënten (mens of dier), bij wie ziektesymptomen
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onderdrukt zijn geweest. Hooguit zou een geneesmiddelreactie kunnen optreden.

Bij preventieve toepassing van homeopathische middelen (meestal bij gezonde dieren) is dit echter een zeer
zeldzaam verschijnsel, en betreft dan vooral algemene symptomen, zoals bijvoorbeeld tijdelijke sloomheid.
Heftige verschijnselen zoals blaren op de tong zijn nooit waargenomen, en lijken een slechts theoretische
mogelijkheid.
Overigens wordt een bedrijf pas geruimd, als in de blaren ook werkelijk virusmateriaal aangetoond wordt,
of als uit het totale beeld van de dieren overduidelijk blijkt, dat er MKZ op het bedrijf heerst.
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