Observationele klinische studies
Diverse observationele studies van goede kwaliteit tonen de effectiviteit van
homeopathie aan.
Een prospectief onderzoek ondersteund door een Duits ziekenfonds bestudeerde het
effect van homeopathie en acupunctuur op de levenskwaliteit en ziekteverzuim. Meer
dan 900 patiënten werden homeopathisch behandeld, de meeste van hen hadden
chronische klachten. De behandeling had een middelmatig tot groot effect op de
levenskwaliteit en er bleek een zeer significante daling van het ziekteverzuim
aantoonbaar. [1]
In een prospectieve multi-centre cohortstudie in 103 homeopathische
huisartspraktijken in Duitsland en Zwitserland, waarbij 2.851 volwassenen en
1.130 kinderen waren betrokken, 97% van hen een chronische aandoening
hadden (gemiddelde duur 8,8 jaar) en 95% van hen eerst regulier waren
behandeld, verminderde de ernst van de ziekteverschijnselen significant (P <
0.001) binnen twee jaar. Er konden duidelijke blijvende verbeteringen van de
levenskwaliteit en vermindering van ziekteverschijnselen worden vastgesteld.
[2]
Een observationele studie die werd verricht in de homeopathische afdeling van
een Brits NHS ziekenhuis omvatte 6.500 opeenvolgende patiënten met meer
dan 23.000 consulten over een periode van 6 jaar. Bij 70% van de patiënten
verbeterde de gezondheid, bij 50% zelfs aanzienlijk. De beste resultaten werden
gezien bij eczeem en astma bij kinderen, en bij darmontstekingen (ziekte van
Crohn en colitis ulcerosa), prikkelbare-darm-syndroom, overgangsklachten en
migraine. [3]
Bij een observationele studie in een ander Brits ziekenhuis waarbij 500
patiënten waren betrokken toonde aan dat vele patiënten na homeopathische
behandeling hun reguliere medicatie konden verminderen of stoppen. De
grootte van het effect was afhankelijk van de diagnose: voor
huidaandoeningen bijvoorbeeld konden 72% van de patiënten hun reguliere
medicatie verminderen of stoppen, bij kankerpatiënten was dat niet mogelijk.
De studie toonde ook aan dat veel patiënten homeopathie keizen vanwege hun
zorgen om de bijwerkingen van reguliere medicatie. [4]
Artikelen in gerespecteerde reguliere medische tijdschriften zoals de New
England Journal of Medicine, hebben aangetoond dat de behandelingseffecten
in kwalitatief goed opgezette observationele cohortstudies niet overschat
worden en vergelijkbaar zijn met die van experimentele studies. [5-6]
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