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Tegenstanders roepen dat het
afgelopen moet zijn met
dierenartsen die zich op het

pad van de homeopathie begeven.
Hen wordt verweten dat zij een ade-
quate behandeling aan zieke dieren
onthouden. Zet ze uit de beroeps-
vereniging, dan sterft het geheel wel
een zachte dood. 
Voor verschillende Bioveem-veehou-
ders is het geen vraag meer of homeo-
pathie kwakzalverij is. Zij ervaren op
hun bedrijf dat een homeopathische
behandeling effect heeft en zij werken
mee aan toetsend onderzoek op hun
bedrijven. Bioveem combineert daar-
bij het toetsen van ervaringen en de
evaluatie middels experimenten.

Het cliché:
Homeopathie is kwakzalverij!

Ervaringsevaluaties en eerste experimenten wijzen uit dat homeopathie werkt

Ton Baars en Liesbeth Ellinger, LBI

O N D E R Z O E K

Binnen de biologische veehou-
derij worden homeopathische
behandelingen veel toegepast.
Ook gangbare veehouders
gebruiken soms homeopathie
bij bepaalde ziekten. Waarom
is er telkens zo’n heftige
tegenstand uit de hoek van de
reguliere gezondheidszorg? En
waarom zijn er toch telkens
weer boeren, dierenartsen,
adviseurs die zich wel inlaten
met dergelijke therapieën? 

Wat je niet ziet, bestaat niet?
De meningsverschillen komen voort
uit het beeld dat we hebben van de
wereld om ons heen. Regulier houdt
die wereld op zodra het niet meer
meetbaar, weegbaar en telbaar is, kort-
om een puur materialistisch wereld-
beeld. Krachten bestaan niet, behalve
het elektromagnetisme en de zwaarte-
kracht. Meer holistisch georiënteerde
behandelaars zijn van mening dat er
wel degelijk meer is dan alleen deze
krachten. Men praat in termen van le-
venskrachten, etherkrachten, etc. De
felle polemiek gaat dan ook niet om 
een wetenschappelijke, maar om een
voorwetenschappelijke discussie, na-
melijk hoe denk je dat de wereld werkt

BIOVEEM
In het project Bioveem bundelen 17 biologische veehouders en een
aantal onderzoekers en adviseurs de komende jaren hun specifie-
ke kennis, ervaringen en vaardigheden. Het doel is de biologische
melkveehouderij te verbeteren en uit te breiden. Ook de gangba-
re melkveehouderij kan van die kennis profiteren. Bioveem is een
initiatief van Praktijkonderzoek Veehouderij, het Louis Bolk Insti-
tuut en DLV.
In komende nummers van Ekoland wil Bioveem een aantal clichés
over de biologische melkveehouderij beschrijven en, zo mogelijk,
ontzenuwen.

en in elkaar zit? Daarnaast bestaat de
indruk dat reacties ook te maken heb-
ben met bescherming van inkomsten
en het verlies aan autoriteit van die-
renartsen. Immers een meer holisti-
sche aanpak maakt een veehouder
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zelfstandiger en draagt ertoe bij dat hij
minder afhankelijk is van symptoom-
bestrijdende reguliere medicatie. 

Verschillen zijn aantoonbaar
In het project Bioveem wordt stapsge-
wijs gewerkt aan het verkrijgen van
een beter inzicht in de homeopathie.
Voorafgaand is er een deskstudie ge-
schreven over hetgeen bekend is over
homeopathische behandelingen (te
downloaden van www.louisbolk.nl).
Hierin is aangegeven waarom het zo’n
probleem is dat de homeopathie niet
geaccepteerd wordt. De kern hiervan
is hierboven aangegeven en staat be-
kend als een discussie rondom het
ontologisch holisme. Vervolgens is het
volgende voorgesteld, wat ook deels al
wordt uitgevoerd: 
1)  Zorg dat er ervaringen zijn met

homeopathie. Hiertoe heeft met
name dierenarts Liesbeth Ellinger
bijgedragen door in de afgelopen
jaren cursussen homeopathie te ge-
ven aan veehouders. Inmiddels
hebben zo’n 200 veehouders deel-
genomen, het merendeel biologi-
sche.

2) Evalueer ervaringen die door vee-
houders opgedaan worden met
homeopathie. Dit is inmiddels be-
schreven en wel zodanig, dat het re-
sultaat uitstijgt boven het niveau
van de verhalen, gevoelens en sug-
gesties. Methodisch gezien zijn er
goede mogelijkheden om ervarin-
gen evalueerbaar te maken. Er is in-
middels een eerste overzicht van
goede en minder goede ervaringen.
Een differentiatie van succesvollere
middelen en beter te behandelen
ziektebeelden is mogelijk.

3) Voer eerst kleine, later grotere ge-
controleerde onderzoeken uit op
bedrijven die ervaring hebben met
homeopathie. Kies voor aandoe-

ningen die niet te complex zijn en
waarvoor weinig geschikte midde-
len bestaan. Dit is het zgn. casu-
ïstisch effect onderzoek, waarin de
evaluatie plaatsvindt door het pro-
ces van verandering toetsbaar in
kaart te brengen. Te vaak wordt ge-
dacht dat we wel even uierontste-
king met homeopathie de wereld
uit kunnen helpen. Dit ziektebeeld
is uiterst complex en heeft vele ui-
tingen. Binnen Bioveem is gekozen
om te werken aan de ziektebeelden
rondom afkalven en aflammeren en
de problematiek van kalverdiarree.
Beide problemen zijn eenduidig
van aard.

4) Werk met ervaringsdeskundigen
aan de ziektebeelden. Afgelopen
winter is er een tweedaagse sessie
geweest met veehouders om hun
beoordelingsbeeld van koeien in
hun eigen taal en begrippen weer te
geven. Dit is van belang om in de
toekomst een betere taal te hebben
om de vele symptomen die noodza-
kelijk zijn in de anamnese te toet-
sen aan de wijze waarop veehouders
naar hun dieren kijken.

5) Breng ervaringen in van mensen
die je iets kunnen meedelen uit de
niet-stoffelijke kant van het onder-
zoek. Werk op een wetenschappe-
lijke manier samen met mensen die
ook begaafd zijn om in deze wereld
direct of indirect waarnemingen te
doen. Maak daarbij ook gebruik
van methoden als de kristallistatie-
methode, biofotonenmeting of het
meten van vitaliteit van water. Op
deze wijze controleer je jezelf en de
kwaliteit van je medicamenten.

Laat zien, dat er met dergelijke me-
thoden in elk geval verschillen
waarneembaar zijn tussen bijvoor-
beeld medicamenten, maar ook
verschillen in de reactie van het
dier. 

Resultaten tot nu toe 
Op basis van de ervaringsevaluaties
zijn er meer dan voldoende aanwijzin-
gen dat homeopathie werkzaam is.
Ook de eerste kleine gecontroleerde
onderzoeken rondom aflammeren en
kalverdiarree geven positieve resulta-
ten. Verschillende Bioveem-veehou-
ders zijn duidelijk over hun ervarin-
gen en resultaten. Sommigen zijn zo
overtuigd dat zij zelfs niet meer mee
willen werken aan een gecontroleerd
experiment; zij weten welke middelen
wel en welke middelen geen effect
hebben.
Het inzicht in de mogelijkheden van
homeopathie bij kalverdiarree is sterk
gegroeid. Binnen Bioveem gaan wij
in de komende jaren samen met de
veehouders verder met het uitbou-
wen van het inzicht rondom homeo-
pathie en andere alternatieve behan-
delingen.

Komende winter worden de experimentele resultaten

uit Bioveem gebundeld en verschijnen dan als onder-

zoeksrapport. Verdere informatie is te krijgen bij de

auteurs.

Marco van Liere:
“Vroeger gebruikte ik alleen elektrolyten,
daar hield ik ze dan drie dagen op om de
kalveren van de diarree af te krijgen. maar
zodra de kalveren 1 liter melk kregen
kwam de diarree meteen weer terug. Ik
moest er dan heel hard aan trekken om de
kalveren er weer bovenop te krijgen. Nu
geef ik ze dan het homeopathische
middel, Arsenicum bijvoorbeeld, en na
een halve dag gaat het gewoon goed en
drinken ze weer.”

Een
differentiatie

van succesvol-
lere middelen

en beter te
behandelen

ziektebeelden
is mogelijk

Jos Elderink: “Je kan zien aan de mest of
het middel aanslaat. Eigenlijk moeten ze
na een halve dag vaster op de mest zijn
en het kalf moet alert zijn, hij moet niet
in een hoekje stil liggen. De kalveren die
behandeld zijn, zitten meestal ook glad-
der in de haren.”


