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‘Ik blijf me verwonderen  over de snelheid van genezen’

Bezoek aan de dierenartspraktijk van Liesbeth Ellinger :       ‘Hervorm de gezondheidszorg’
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Er zijn journalisten die een interview met twee 
voicerecorders opnemen. Wat eerst schromelijk 
overdreven leek, klinkt ineens verstandig na een 

interview met Liesbeth Ellinger. Ondanks drie controles 
tijdens het gesprek bleken er slechts acht minuten op 
de band te staan. Na het aanvankelijke ongeloof en 
een beschaamde telefonische biecht volgde een tweede 
gesprek – dat na dezelfde openingsvraag een heel eigen 
weg bleek te volgen. 

Op het eind van dat tweede gesprek – beide opname-
apparaten stonden al uit – bleken we een interessant 
punt uit het eerste gesprek te hebben overgeslagen: een 
advies aan de nieuwe minister van Volksgezondheid. 
Als het aan Liesbeth Ellinger ligt, zo had ze in het eerste 
gesprek gezegd, zou de gezondheidszorg ingrijpend op 
de schop mogen. Beide apparaten weer snel aangezet. 
Laten we nu voor alle zekerheid maar meteen beginnen 
met dit advies. 

Van het huidige ziektekostenstelsel gaat geen 
gezonde prikkel uit, zo begint Liesbeth Ellinger haar 
analyse. ‘Een paar jaar geleden is er onderzoek gedaan 
onder 150.0000 verzekerden van de Haagse zorgverze-
keraar Azivo. Uitkomst: Huisartsen die zich naast hun 
reguliere praktijk bekwaamd hadden in homeopathie, 
acupunctuur of antroposofische geneeskunde bleken 
vijftien procent goedkoper te werken. Bij patiënten 
boven de 75 jaar kwam de besparing zelfs uit op 25 
procent.’ 

Ellinger: ‘Dan zou je denken dat elke ziektekostenver-
zekering daar bovenop duikt – het zou ze immers veel 
geld kunnen schelen. Probleem is echter dat verzeke-
raars zo’n voordeel van vijftien procent helemaal niet in 
de portemonnee voelen. In de basisverzekering lopen ze 
geen risico, de overheid staat garant en ‘flapt’ bij – terwijl 
de complementaire geneeswijzen niet in dezelfde basis-
verzekering zitten, maar onder de aanvullende ziekte-
kostenverzekeringen vallen.’ 

Wat we volgens haar nodig hebben, is een herziening 

van het stelsel die de voordelen van de zachte genees-
wijzen financieel voelbaar maakt, zodat de verzeke-
raars er belang bij krijgen dat patiënten de goedkopere 
geneeswijzen ook weten te vinden. 

Ze vervolgt: ‘We hebben een gigantisch probleem: 
uit de hand lopende ziektekosten, veel zieke mensen, 
een deel van de problemen wordt veroorzaakt door de 
medicijnen die patiënten slikken, en dan worstelen 
we met het probleem van verminderde effectiviteit 
van antibiotica door resistentie. Al die problemen zijn 
gemakkelijk op te lossen als patiënten bij een klacht 
zouden beginnen met fytotherapie of homeopathie (of 
andere zachte geneeswijzen als kruidengeneeskunde, 
acupunctuur of osteopathie) en pas hun toevlucht 
zouden nemen tot een chemisch middel als de comple-
mentaire weg onvoldoende effect mocht hebben.

‘Veel aandoeningen kunnen al langs de zachte weg 
op een vriendelijke manier worden opgelost – zonder 
bijwerkingen. En passant verbeteren we het zelfher-
stellend vermogen van mens en dier – in plaats van het af 
te breken of onder druk te zetten.

‘En zo is er ook veel minder kans op resistentie-
vorming, omdat er minder antibiotica nodig zijn. En 
als antibiotica wel nodig zijn, zijn ze effectiever. Mensen 
worden gezonder oud, dus in de ouderenzorg bespaar 
je nog meer medische kosten. In één klap lossen we zo 
heel veel problemen op. Dat is mijn idee hoe we met onze 
gezondheidszorg zouden moeten omgaan.’

Tegenwind
Probleem is dat een flink deel van de beleidsmakers, opiniemakers 
en artsen zich niet kunnen voorstellen dat zachte heelmethoden 
werkzaam zijn. 
‘Ik zou ze allemaal zo heel graag eens uitnodigen op 
onze homeopathische dierenartspraktijk. De dieren die 
ik te behandelen krijg zijn meestal ongeneeslijk ziek 
verklaard door hun reguliere dierenarts, of ze zitten 
levenslang aan de medicijnen – vaak met de nodige 
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bijwerkingen en de daarbij behorende hoge kosten. Het 
is prachtig om te zien hoe goed deze dieren reageren op 
een homeopathisch geneesmiddel. Doodzieke dieren 
kunnen binnen korte tijd opknappen; dieren die al jaren 
kreupel lopen, trekken na een dag al een eerste sprintje. 
Natuurlijk reageert niet elk dier zo vlot en snel, maar er is 
zo heel veel mogelijk.’

Hoe kijk je aan tegen de pogingen van het vorige Kabinet om de 
drempel voor complementaire behandelingen te verhogen? 
‘Ja, dan denk ik: waarom? Als je gelooft dat er niets in 
complementaire middelen zit, oké, blijf er dan gewoon 
met je vingers van af en laat ons als complementair 
werkende artsen ons ding doen – bemoei je er niet mee. 
Als je denkt dat deze middelen wel krachtig kunnen 
werken, en dat ze daarom gereguleerd moeten worden, 
prima, maar erken dan ook dat het krachtige middelen 
zijn. 

‘Nu zegt de politiek aan de ene kant: onzin. En 
intussen moeten er duizenden euro’s per middel uitge-
trokken worden om zogenaamde onzinmiddelen te laten 
registreren. Dat slaat natuurlijk nergens op. Of je neemt 
de complementaire middelen serieus en dan erken je ze 
ook als serieus. Of je zegt dat de complementaire genees-
kunde onzin is, maar dan hoef je er ook niet al die regels 
op los te laten.’

Daar staat tegenover, aldus Ellinger, dat de publieke 
opinie geleidelijk begint te schuiven. ‘Ik heb de indruk 
dat daar heel veel gewicht zit. Mensen maken meer en 
meer hun eigen keuzes. Vroeger was het zo dat als de 
dokter het zei, dan was het waar. Nu klinkt het: o ja, is dat 
zo? Ze gaan zelf zoeken op internet. En naargelang meer 
mensen duidelijk aangeven dat ze andere keuzes willen 
maken, gaat de politiek op een gegeven moment hopelijk 
mee.’ 

Kinderdroom
Droomde je er als kind al van om dierenarts te worden? 
‘Ja, hoewel het niet zozeer een droom was, alswel een 
besluit. Ik weet zelfs nog precies waar ik was toen dat 
besluit viel. We waren onze kat aan het begraven. Het 
beestje was zestien jaar oud geworden. Mijn ouders 
zeiden dat hij ziek was. Ik was een jaar of vier, misschien 
pas drie, en ik dacht: ‘Wat vreselijk dat dieren doodgaan 
omdat ze ziek zijn. Als ik later groot ben, ga ik ze helpen, 
ik laat het niet gebeuren dat dieren doodgaan.’ 

Op dat besluit ben je nooit teruggekomen?
‘Voor mij heeft het altijd iets vanzelfsprekends gehouden. 
Als iemand mij vroeg wat ik later wilde worden, 
antwoordde ik altijd: dierendokter. Er was geen enkele 
twijfel. Ik sleepte als kind ook altijd zieke dieren mee naar 
huis – maar dat hoor je van bijna alle dierenartsen.’ 

En is het gelukt – de dieren beter maken?
‘Nou, dierenartsen zijn heel goed in het uitvoeren van 
operaties – het behandelen van een gebroken poot of een 
blaas die vol zit met blaasstenen. En ook diagnostisch zijn 
we best ver. Alleen de oplossing is vaak zo beperkt. We 
bestrijden pijn, onderdrukken ontstekingen en maken 
bacteriën dood. In de praktijk kom je dan al snel uit bij 
prednison of antibiotica. 
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‘Een bekend grapje uit onze studietijd: ‘Wat is koorts? 
Een symptoom van antibioticagebrek’. Natuurlijk is 
het super dat deze middelen er zijn, we kunnen er 
veel levens mee redden, maar we zijn niet echt aan het 
genezen. We zijn niet bezig met het verbeteren van 
levensprocessen en kijken niet naar het grote geheel. En 
dat was eigenlijk wat ik zocht: het aanspreken van het 
zelfherstellend vermogen – zodat het lichaam zichzelf 
weet te genezen.’ 

Geef eens een voorbeeld…
‘Stel je voor dat een dier elke keer weer voorhoofdsholte-
ontsteking ontwikkelt. Dan kun je wel elke keer antibi-
otica geven, maar als je dat al twee keer hebt gedaan en 
dezelfde klacht komt voor de derde keer terug, moet je 
toch eens gaan denken: ‘Waarom krijgt dit dier elke keer 
deze ontsteking en hoe kan ik zorgen dat het dusdanig 
gezond wordt dat het zelf het probleem kan oplossen?’ 

‘Dat kan met homeopathie. Een dier met zo’n terug-
kerende ontsteking is niet in staat om uit zichzelf te 
genezen. Ik ga ervan uit dat het uit balans is. Met een 
homeopathisch middel herstel je de balans – waardoor 
het dier vervolgens met behulp van zijn eigen zelfher-
stellend vermogen de symptomen weg kan werken.’

Wanneer stootte je op dat inzicht? 
‘Al in mijn eerste jaar Diergeneeskunde, ik herinner me 
dat mijn eerste enthousiaste indruk van de homeopathie 
was: ‘Hé, dit is niet alleen symptoomonderdrukking, zij 
zijn echt bezig met genezen.’ Er leek ineens zoveel meer 
mogelijk. En homeopathie zat voor mijn gevoel ook zo 
logisch en rationeel in elkaar.’ 

Hoe dat zo?
‘Omdat de keuze van het passende geneesmiddel zo 
gestructureerd tot stand komt. Hahnemann, de grond-
legger van de homeopathie, ontdekte bij malaria dat 
hij het gelijke met het gelijke kon genezen. Kinine 
was in zijn tijd een populair middel tegen malaria. 
En bij wijze van experiment begon hij zelf kinabast 
in te nemen, zonder zelf malaria te hebben. Daarop 
kreeg hij, als gezond persoon, malariaverschijnselen 
als wisselende koortsen, angsten, beven, rode wangen, 
dorst en kloppingen in het hoofd. Ook bij andere 
ziekten en middelen is deze samenhang gevonden. Het 
juiste homeopathische middel voor een patiënt met 
bepaalde klachten is sindsdien het middel dat diezelfde 
symptomen oproept bij een gezond persoon.’ 

Geef nog eens een voorbeeld…
‘Als je Bryonia, witte heggenrank, test op gezonde 
mensen, dan krijgen ze grote rode, warme zwellingen 
die heel pijnlijk zijn als je de gezwollen plek aanraakt. 
Als je er daarentegen hard op drukt, gaat het juist beter. 
Dus als een reumatische patiënt rode, gezwollen reuma-
tische gewrichten heeft, die bij beweging en aanraking 
ontzettend pijn doen, terwijl hij er daarentegen wel op 
kan steunen, denk je al snel aan Bryonia. De verbetering 
door harde druk en de verslechtering door beweging zijn 
typisch voor dit middel.’ 

Hoeveel homeopathische middelen staan je eigenlijk ter 

beschikking bij – bijvoorbeeld – voorhoofdsholteontsteking?
‘Voor voorhoofdsholteontsteking ongeveer veertig. Nou 
is het wel zo dat sommige van die veertig middelen vaker 
in aanmerking voorkomen dan andere, maar je hebt dus 
een brede keus.’ 

Staart bijten
Is het voor een homeopathische dierenarts, zoekend naar 
balansen, in de moderne veehouderij niet vechten tegen de 
bierkaai? 
‘Daarom behandel ik ook liever geen dieren in de 
bio-industrie – omdat je daarmee het systeem onder-
steunt. Ik vind dat je de veehouderij moet veranderen 
en niet de dieren moet oplappen. Zoals je bij varkens die 
uit verveling aan staarten gaan bijten, niet de staart eraf 
moet halen – wat we nu wel doen, maar moet zorgen dat 
de dieren zich niet meer vervelen.’ 

Zit er in de homeopathische middelen die jij voorschrijft eigenlijk 
nog een molecule van de oorspronkelijke stof? 
‘Nee. Het zijn allemaal hoge potenties. Dat zijn de 
snelst werkende middelen. Hoe hoger de potentie, hoe 
sneller het werkt, zeg maar. Chemisch gezien zit er in de 
middelen die ik gebruik geen enkele substantie meer.’

Vinden veehouders dat niet vreemd? 
‘Zolang ze maar merken dat het werkt! Veehouders 
hebben heel erg iets van: ‘Ja, oké, je kan me alles 
vertellen, maar het moet wel werken.’ Ja, natuurlijk! Dat 
heb ik ook. Zodra ze merken dat het heel snel werkt, 
nou, dan hebben ze er geen problemen mee dat er ‘niets’ 
in zit.’

En toch blijft het een wonderlijk fenomeen, genezing dankzij 
middelen die materieel gesproken leeg zijn? 
‘Absoluut. Ik snap reuze goed dat mensen moeite 
hebben met homeopathie. Ik ben ook gewoon gangbaar 
opgeleid. Het is nogal wat om te accepteren – ook voor 
mij blijft het wonderlijk hoe de homeopathie werkt en 
vooral dat het zó sterk werkt. 

‘Neem het voorbeeld van een paard met een enorm 
litteken op zijn bovenbeen. Na toediening van een 
passend homeopathisch middel bleek dat litteken al met 
een week kleiner en na twee weken volledig verdwenen 
te zijn. Dan denk je: ‘Hè, dat kan helemaal niet.’ Ten 
eerste gaat een litteken niet weg, ten tweede al helemaal 
niet zo snel. Zo’n resultaat is eigenlijk niet goed te 
begrijpen. 

‘Onlangs kwam er een vrouw bij me met een hond. Een 
heel oud dier dat al een jaar last had van diarree. De hond 
braakte regelmatig en ze vroeg zich af hoelang ze zo nog 
door kon gaan. Ik gaf haar een homeopathisch middel 
mee voor haar hond, met het advies te stoppen op het 
moment dat ze een duidelijke verandering opmerkte. 

‘Al na een paar dagen belde ze op. Ze had het middel 
in totaal twee keer gegeven. Braken deed de hond niet 
meer, en ook de diarree was gestopt. Ze was opgetogen 
omdat het dier zoveel levendiger was geworden. Ze 
vond hem weer zo speels. Dan denk ik: ‘Wow, die hond 
is al een jaar ziek, het ging echt slecht met hem, en dan 
zijn de problemen al na twee doses weg.’ Dat is toch 
waanzinnig? 


