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Léon Scheepers Lĳfwacht – Reis door 40 jaar

huisartsenpraktĳk

Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien
Jonathan Swift

De schrijver van dit mooie, rijke en vlot geschreven boek,
Léon Scheepers, ken ik als een enthousiaste en gedreven
arts die in Antwerpen een prachtig centrum heeft opgezet
waarin hij homeopathie volledig binnen de conventionele
huisartsgeneeskunde heeft weten te integreren. In de
inleiding vertelt hij dat er in zijn visie maar één geneeskunde bestaat, maar dat er verschillende benaderingen zijn
die gewoon naast elkaar kunnen bestaan en elkaar aan
kunnen vullen. Met deze uitspraak toont hij aan dat hij in
staat is de onzichtbare dingen te zien, zoals Jonathan Swift
schreef, en uit te stijgen boven de schijnbare dualiteit.
In verschillende hoofdstukken benadrukt Léon dat er naast
de moderne onderzoeksmethode, de Randomized Controed
Trial (rcT) – en de dominante consensus (ebM) –, ruimte
moet blijven voor de empirische wetenschap, de manier
waarop duizenden jaren ervaring en kennis is opgedaan.
Met de beschrijving van veertig mooie, goed onderbouwde
ziektegevallen van mensen die hij heeft weten te helpen
met homeopathie levert hij een enorme bijdrage aan de
empirisch verkregen kennis.
Als bruggenbouwer wijst hij op de ontwikkelingen binnen
de moderne geneeskunde, waarin steeds meer aandacht
komt voor geïndividualiseerde voorschriften (personalized
medicine), het persoonlijk unieke microbioom – waarbij hij
terecht aandacht geeft aan dr. Edward Bach die
homeopathische geneesmiddelen maakte uit
darmbacteriën – en de plaats van de epigenetica. Zoals hij
terecht zegt, is homeopathie personalized medicine avant la
lettre, met een keuze uit ongeveer vierduizend
verschillende (natuurlijke) geneesmiddelen toegespitst op
deze gehele mens.
Aan de hand van een aantal voorbeelden legt hij de
homeopathische wetmatigheid (het gelijkende wordt door het
gelijkende genezen) uit en laat hij zien dat deze wetmatigheid
ook in de conventionele geneeskunde is te vinden, zoals
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vaccinatie, de toepassing van methylfenidaat (een
amfetamine) bij adHd en de paradoxale reacties die op
kunnen treden bij het toedienen van geneesmiddelen.
Daarnaast stelt hij heldere vragen over het door de
farmaceutische industrie gefinancierde geneesmiddelonderzoek, over de vele bijwerkingen en over de gevaren
van multimedicalisering. Niet om de conventionele
geneeskunde tekort te doen maar te wijzen op haar
beperkingen en de gevaren van belangenverstrengeling.
In discussies worden de twee behandelmethoden vaak
tegenover elkaar gezet. Léon Scheepers toont in zijn boek
en met zijn praktijkvoorbeelden aan dat ze naadloos op
elkaar aan kunnen sluiten, ook al is het wereldbeeld – het
paradigma – verschillend. De conventionele methode
benadert de behandeling van ziekte reductionistisch en
mechanisch/materialistisch, de homeopathische methode
gaat uit van een holistische, vitalistische visie met
energetische geneesmiddelen. Aan de hand van vele citaten
laat Léon zien dat er ook binnen de reguliere geneeskunde
artsen en wetenschappers zijn die deze laatste visie delen.
Lijfwacht vormt niet alleen een mooie introductie van de
homeopathie met vele aansprekende praktijkvoorbeelden,
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Essentie van de discussie over homeopathie
De Belgische top-epidemioloog Vandenbroucke noemde in een
lezing het homeopathische onderzoek als voorbeeld van
onderzoek van hoge kwaliteit met positieve uitkomsten. Hij
daagde de aanwezigen uit met beter onderzoek te komen! Toch
kon hij deze resultaten niet accepteren.
“Aanvaarden dat een oneindige verdunning werkzaam is, leidt
tot het verwerpen van een heel bouwwerk van chemisch en
fysisch inzicht waarop meer berust dan alleen geneeskunde. Per
definitie, kunnen dergelijke sterk verdunde, gedynamiseerde
producten geen enkele klassieke farmacologische werking
hebben in vivo, aangezien de klassieke farmacologische werking

Vlak voordat dit boek werd afgerond, brak de coronacrisis
uit. Léon besluit hier een heel hoofdstuk aan te wijden.
Kenmerkend voor zijn gedrevenheid zijn de brieven die hij
naar verschillende virologen schrijft, waarin hij ervoor
pleit ook homeopathie mee te nemen bij de vroegbehandeling van corona. Hij stelt hier zelfs een soort protocol voor
op, op basis van alle epidemieën in het verleden en zijn
uitgebreide kennis. Homeopathie heeft bij veel epidemieën
bewezen ervoor te zorgen dat er aanmerkelijk minder
mensen sterven. Een aantal epidemieën beschrijft hij kort.
Helaas kreeg hij geen of negatieve reacties, zowel van
verschillende collega’s als van de plaatselijke huisartsengroep. Nauwkeurig tekent hij zijn bevindingen op van de
patiënten die hij in het eerste halfjaar van de pandemie
behandelt, met in het algemeen goede resultaten! Toeval?

gedefinieerd is als een interactie tussen farmacologische actieve moleculen en receptoren.”
Of: “Beweren dat homeopathie zou werken doet heel het bolwerk
van chemie en fysica in elkaar stuiten omdat zij compleet
tegenovergesteld zijn met de conventionele wetenschap en dan
zou dat een volledige revisie van chemie en fysiologie
inhouden. Voor ons zijn deze beweringen onwetenschappelijk.”
Als de algemene consensus zou zijn dat al die chemische en
fysiologische processen energetisch gestuurd worden, zou dat
veel oplossen. Dan is er geen revisie nodig!

het is ook een boek waarin politieke en wetenschappelijke
discussies van alle kanten worden belicht. Discussies
waarbij Léon vaak betrokken was als bestuurder van de
Unio Homeopathica Belgica, de Belgische homeopathische
artsenvereniging.

Laat je innerlijke stem nooit overschreeuwen
door het lawaai van de mening van anderen.
Steve Jobs
Léon schetst de geschiedenis van de homeopathie, zowel
internationaal (met name in de VS met het Flexnerrapport) als in België, waar deze behandelmethode al in
een vroeg stadium een vruchtbare bodem vond. De
afwisseling van feiten met levensgeschiedenissen van
toonaangevende homeopathische artsen, waaronder
uiteraard dr. Samuel Hahnemann, en tal van anekdotes
maakt het boek levendig en prettig leesbaar.
Na een diepgaande uitleg van de manier waarop
homeopathie wordt toegepast in de praktijk geeft hij
mooie en overtuigende voorbeelden van zijn resultaten.
Hopelijk dat casuïstiek uit dit boek ook in het TIG zal
verschijnen!
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Uitgebreid staat Léon Scheepers stil bij de ontwikkeling
van de Wet Colla (2014), waar hij persoonlijk zeer nauw bij
betrokken is geweest als bestuurslid van de Unio
Homeopathica Belgica.
Dit hoofdstuk is van groot belang voor landen waar nog
geen duidelijke erkenning bestaat van de homeopathische
geneeskunde, zoals Nederland.
Conclusie: bij koninklijk besluit is het artsen, tandartsen
en verloskundigen toegestaan homeopathie toe te passen.
Er komen zelfs regels voor de benodigde opleidingseisen
en nascholing, conform de eisen van de Liga Medicorum
Homeopatica Internationalis (LMHI), de internationale
organisatie van homeopathische artsen. Alle bezwaren die
tegen deze wet zijn ingediend, zijn in 2016 nietig verklaard.
Dat de toepassing van deze wet nog steeds op zich laat
wachten ligt volgens Léon aan ‘de onmogelijke
staatsstructuren in België’.
Bij de inleiding van een van de laatste hoofdstukken
(Waarom niet één geneeskunde) citeert Léon de bekende
wetenschapper (een van de oprichters van de Cochrane
Collaboration) en criticus prof. Peter Gøtzsche die ik u niet
wil onthouden (uit het boek Dodelijke medicijnen en
georganiseerde misdaad).
‘Het is in principe immoreel dat er op geneesmiddelen een
patent kan rusten. De juiste manier om met geneesmiddelen
om te gaan is het huidige systeem vervangen door een waarin
non-profit ondernemingen nieuwe geneesmiddelen
ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen.
Een medische praktijk die wordt beheerst door markteconomische principes werkt niet ten behoeve van de patiënten en is
niet te verenigen met ethisch gefundeerde beroepsuitoefening.
Het markteconomisch gebod om winst te maken leidt niet tot
de maatschappelijke voordelen die het volgens de bepleiters
van de vrije markt zou hebben.’
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Hierna haalt Léon tal van voorbeelden aan van de negatieve
gevolgen van deze ‘marktwerking’ waar patiënten de dupe
zijn, o.a. door de enorme toename van antibioticagebruik,
nsaId’s en psychotrope medicijnen, maar ook door de
gigantisch hoge prijzen die worden gevraagd voor geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen, de zogenaamde
weesgeneesmiddelen. Daartegenover staan de mogelijkheden om het gebruik van deze geneesmiddelen ink te
verminderen door het toepassen van homeopathie, zoals
de Belgische homeopathische artsen hebben aangetoond
bij hun registraties.
De discussies over homeopathie in de pers zijn heel
interessant. Meestal gaat het niet om de inhoud of de feiten
maar om een meningenstrijd. Wetenschappers van naam
doen uitspraken die ver verwijderd zijn van de onderzoeken die er gedaan zijn.
Een mooi pleidooi voor de homeopathie daarentegen
houdt de voorzitter van de Franse patiëntenvereniging, Joël
Siccardi. Een bloemlezing van zijn betoog is opgenomen in
dit boek.
Léon vat daarna de voordelen van homeopathie nog eens
samen. Naast de voordelen voor de patiënt gaat hij diep in
op de gevolgen van de reguliere geneesmiddelen op het
externe milieu en uiteindelijk op het interne milieu, op de
gezondheidsschade van medicijnresten zoals hormonen
(anticonceptiepil) en dergelijke. Als artsen meer
homeopathie toe zouden passen, zou ook deze vervuiling
kunnen verminderen!
Onder ‘voetnoten’ op www.lijfwacht.be, kunt u tijdens het
lezen de links van keuze aanklikken om nog meer
informatie te vergaren over een bepaald onderwerp.
Kortom, heel veel stof voor homeopathische artsen,
therapeuten én patiënten om zich mee te laven én om een
weerwoord te hebben als zij worden aangevallen door
mensen die hier niet in ‘geloven’.
Een aanrader voor alle homeopathisch geïnteresseerden
komende zomervakantie!
Dank, Léon, voor dit mooie document.
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Jane McLelland

How to starve cancer…
without starving yourself

Nadat de Engelse Jane McLelland de diagnose cervixcarcinoom stadium Iv had gekregen met nog maar een paar
maanden te leven, stortte zij zich op onderzoek. Met
medische kennis als fysiotherapeute verdiepte ze zich in
onderzoeken van soms wel tientallen jaren oud in haar
zoektocht om te overleven. In plaats van te proberen
kanker te genezen was haar aanpak erop gericht om de
groei ervan te stoppen. Omdat kankercellen veel sneller
groeien dan gewone cellen, hebben ze veel meer
voedingsstoﬀen nodig. Jane zocht naar een methode om
zoveel mogelijk metabole routes van kankercellen
tegelijkertijd aan te pakken.
Er zijn 3 metabole routes (suiker-, vet- en eiwitverbranding) die op heel veel verschillende manieren geremd/
geblokkeerd kunnen worden Omdat het nogal complex is,
heeft ze het in kaart gebracht. Deze ‘kaart’ had zoveel
overeenkomsten met een plattegrond van de metro dat het
in het boek de ‘ metro map’ heet.
Opmerkelijk genoeg stopte haar aanpak niet alleen de groei
van haar kanker, maar die verdween ook helemaal. Het
boek beschrijft haar zoektocht, alle overwegingen die ze
maakt bij elke nieuwe stap. Ze haalt alles uit de kast, dieet,
voedingssupplementen en ook een aantal ‘oudere’
medicijnen. Omdat deze oudere medicijnen meer een
multi-target werking hebben in tegenstelling tot de

tig – tĳdschrift voor integrale geneeskunde | jaargang 36 | nummer 2 | 2021

151

