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Vluchten voor alternatieve geneeswijzen kan
niet meer


maandag 12 april 2010

Verschillende organisaties van acupuncturisten worden erkend.reuters © DAVID GRAY

BRUSSEL - De overheid is verplicht stappen te doen voor de erkenning van alternatieve
geneeswijzen.
Van onze redacteur
Het Staatsblad publiceert wellicht deze week de erkenning van 13 organisaties van acupuncturisten,
homeopaten, osteopaten en chiropractors, de vier alternatieve geneeswijzen die de wet van 1999
erkenning wou geven. Of de minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), dit besluit
'van harte' publiceert, is niet bekend. Ze moet. Een rechter in Brussel heeft op 22 januari beslist dat
ze een dwangsom moet betalen als ze dit niet vóór mei regelt. In 1999 een wet stemmen, en in 2010
nog geen begin van uitvoering hebben, is niet ernstig, vond hij. Vorig jaar waren er al
rechtbankuitspraken, onder meer in Turnhout, die zo redeneerden.
De wet-Colla van 1999 kwam tot stand tegen de zin van de woordvoerders van de klassieke
geneeskunde, die ze blijven bekampen.
De wet had niet tot doel de alternatieve geneeswijzen te laten terugbetalen door de
ziekteverzekering. Uitgangspunt was dat van enkele alternatieve geneeswijzen toch veel mensen
gebruik maken. Die wou men enig houvast geven. De overheid zou de schapen van de bokken
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scheiden.
Vandaag kan een hond met een hoed op aan zijn huisdeur een bordje 'acupuncturist' hangen. De
overheid zou zorgen dat alleen wie erkend is als acupuncturist, zich daarvoor mag uitgeven, en een
erkenning krijg je maar als je een gedegen opleiding hebt genoten. Daarover zouden paritaire
commissies oordelen: voor de helft aangewezen door de universiteiten, voor de andere helft door
de erkende organisaties van die geneeswijzen. Het besluit van Onkelinx duidt enkel deze laatste
organisaties aan. Dat was in 2002 al eens gebeurd, maar die erkenning gold maar voor zes jaar. En
intussen vielen er organisaties weg, en kwamen er nieuwe bij.
Laurette Onkelinx is nu ook verplicht snel de commissies samen te stellen. Wat er daarna gebeurt,
is een ander verhaal. Het is niet zeker dat die commissies overeenstemming vinden. Dan zit de zaak
weer vast.
Terugbetaling door de officiële ziekteverzekering zit er dus de komende decennia niet in. Maar dat
belet niet dat lokale afdelingen van ziekenfondsen wel sommige alternatieve behandelwijzen
terugbetalen. Ze doen dit op eigen kosten, met geld dat ze puren uit de ledenbijdragen.
De lijst van de 13 erkende organisaties vindt u op:
www.standaard.be/geneeswijzen
Guy Tegenbos
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