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Epidemie en homeopathie, ervaringen uit het verleden
Hahnemann zelf was de eerste die ervaring opdeed met de toepassing van zijn homeopathische
principes bij de behandeling van epidemische ziekten.
1813 Tyfus epidemie Leipzig.
Deze epidemie ontstond in Leipzig toen Napoleon daar me zijn sterk uitgedunde leger terugtrok na
de mislukte veldtocht om Rusland en de verloren slag bij Leipzig. De soldaten waren in slechte
conditie, veelal gewond en mede door de slechte hygiënische omstandigheden brak een tyfus
epidemie uit. De ziekte verspreide zich snel door Duitsland en maakte vele slachtoffers. Hahnemann
woonde op dat moment in Leipzig en deed ervaring op met de behandeling van de epidemie met
homeopathie. Hij behandelde 183 patiënten, er stierven slechts 2, waarvan één een oude verzwakte
man. De sterfte was in normale omstandigheden 15%, maar veel hoger onder deze erbarmelijke
omstandigheden tot 100%. Dit succes baarde veel opzien en bracht de homeopathie in bredere kring
bekendheid. (1)
1/ Note: S. Hahnemann: Treatment of typhus fever at present prevailing (1814)
R.E. Dudgeon; Lesser writings of S. Hahnemann; B. Jain, India (herdruk)
1831 Cholera epidemie in Europa
De cholera verspreide zich in 1831 over heel Europa vanuit havenstad Danzig. De ziekte werd
gekenmerkt door heftige diarree, braken en krampen. De mortaliteit was hoog. De gebruikelijke
medische behandelingen waren praktisch onwerkzaam. Hahnemann publiceerde van te voren
een viertal studies met een overzicht van een aantal waarschijnlijk passende homeopathische
geneesmiddelen. Zijn advies was gebaseerd op een nauwkeurig rapport van 5 gevallen van Aziatische
cholera. Collega’s behandelden in Midden-Europa op meerdere plaatsen de cholera waarbij ze de
adviezen van Hahnemann opvolgden. In Raab van de 1655 gevallen cholera stierf 50% met
conventionele behandeling. Van de 154 homeopathisch behandelde patiënten stierven er 6. In
Wenen stierven slechts 2,4% van de homeopathisch behandelde patiënten, terwijl ook daar de
sterfte boven de 50% lag. Ook rapportages uit andere delen van Europa gaven sterftecijfers te zien
die boven de 50% lagen. Het sterftepercentage van homeopathisch behandelde patiënten varieerde
van 21,1% tot 2,4% te Wenen.(2)
2/ Note: T M. Cook, Samuel Hahnemann, biografie blz 191-197 Homeovisie 1992.
1849 Roodvonk epidemie Noord-Amerika
Aan de oostkant van Noord-Amerika ontwikkelde zich een virulente vorm van roodvonk, welke een
belangrijke oorzaak van kindersterfte was. Ondanks dat er geen antibiotica in die tijd de artsen ter
beschikking stonden, was de homeopathische behandeling zeer effectief, dit in tegenstelling tot de
reguliere behandeling van toen. In Carlisle, Pennsylvania, behandelde de homeopathisch arts Adolph
Lippe in 1849 150 patiënten met deze ziekte zonder één enkel sterfgeval. Hij gebruikte
hoogpotenties, boven de 200K. De sterfte met reguliere behandeling was zeer hoog, meer dan 90%
en degenen die overleefden hadden de rest van hun leven last van de gevolgen van de ziekte. (3)
3/ Adolph Lippe. Schuessler for ever. Cincinnati Medical Advance 1876, 3: 544

1859-1862 Difterie Oostkust van Noord-Amerika
Drie homeopathische Artsen te Philadelphia behandelden in de winter van 1860 tegen de 300
patiencen die ernstige symptomen hadden en verloren geen enkele patiënt. De sterfte onder regulier
behandelde patiënten was meer dan 50 % (4)
4/ Bradfort T; The logic of figures (1900)
1918-1920 Spaanse griep
Dezelfde positieve resultaten werden ook gezien tijdens de Spaanse grieppandemie in 1918-1920.
Aan deze ziekte zijn wereldwijd 20 tot 100 miljoen doden gevallen.
In de Verenigde staten was de sterfte onder regulier behandelde patiënten 5,8 % en onder
homeopathisch behandelde patiënten 0,7%. Opvallend hierbij is dat de homeopathisch behandelde
patiënten minder vaak complicaties zoals longontsteking kregen dan de regulier behandelde
patiënten. Aangetekend dient te worden dat deze cijfers officiële regeringscijfers zijn . Zowel
individuele artsen als ziekenhuizen waren verplicht hun resultaten te melden bij de betreffende
regeringsinstanties. (5)
5/ NoteJournal of the American Institute of Homeopathy, 1921 (Perko 1999)
Neustaedter R. Flu; Alternative Treatments and Prevention
Deze resultaten tonen het positieve resultaat aan van de homeopathische behandeling, die niet te
verklaren is met een placebo-effect.
Het effect van de behandeling is opvallend groot, de duur van de ziekte is sterk bekort en het herstel
en conditie na ziek zijn veel beter.
We moeten wel een opmerking maken dat de wetenschappelijke publicaties en het vastleggen van
de resultaten moeilijk te controleren is daar wetenschappelijke standaarden toen anders waren.
Zie ook artikel van André Saine: https://www.homeopathy.ca/articles_det42.shtml

Voorbeelden van preventie bij epidemieën met homeopathie
Er zijn ook voorbeelden van preventie van infectieziekten met homeopathie.
Brazilië (1974-1975) homeopathische preventie meningitis
In 1974-75 was er in Brazilië een grote uitbraak van een meningococcen meningitis. Er waren meer
dan 250.000 zieken en meer dan 11.000 doden. Een grote groep van 75.000 patiënten hield
restverschijnselen zoals hersenbeschadiging. In één stad kregen 18.000 kinderen eenmalig een dosis
van een homeopathisch geneesmiddel. De incidentie van meningitis in deze groep was 7 keer
minder. (6)
6/ CastroD, Noguira GG. Use of the nosode meningococcinum as a preventive against meningitis.
J.Am. Inst. Hom. 1975; 68: 211-219
Cuba ( 2010) Homeopathische preventie bij Leptospirose
In Cuba was er in 2007 (weer) een epidemie van leptospirose (Ziekte van Weil). In drie hoge
risicogebieden met een populatie van 2,4 miljoen mensen kregen 2,1 miljoen mensen een of twee
doses van een homeopathisch geneesmiddel, een leptospirose nosode, ter preventie.
De incidentie van leptospirose was in de groep 84% minder dan in de groep zonder homeopathische
preventie.

7/ Ref: Bracho G ea, Large-scale application of highly diluted bacteria for leptospirosis epidemic
control, 2010; Homeopathy 2010 jul; 99 (3):156-66. Doi: 10.1016/j.homp.2010.05.009.
Epidemieën bij dieren en homeopathie
Nederland, blauwtong epidemie (2007)
Homeopathisch dierenarts Liesbeth Ellinger werd op verschillende bedrijven gevraagd voor de
behandeling en preventie van blauwtong. De resultaten van de preventie waren als volgt:
Schapen op 7 besmette bedrijven werden in totaal 620 dieren preventief behandeld. Op 2 bedrijven
is nog 1 dier ziek geworden.
Rundvee: op 7 besmette bedrijven werden 420 dieren behandeld, geen van deze dieren werd ziek.
Resultaten 1040 dieren behandeld, 2 zijn er nog ziek geworden en er is geen sterfte opgetreden.
Onder andere deze ervaring heeft er toe geleid dat onderstaand wetenschappelijk onderzoek (RCT) is
gedaan in samenwerking met universiteit van Wageningen.
Mondeling verslag
Nederlands onderzoek (2010), preventie diarree bij biggen
RCT, Randomized Controlled Trial
In de laatste maand van de dracht kregen zeugen een homeopathisch geneesmiddel om diarree bij
biggen te voorkomen.
Resultaat:
In totaal werden er 525 biggen geboren, gelijkelijk verdeeld over de twee groepen (placebo en verum
groep). Bij zeugen die het homeopathisch geneesmiddel ter preventie hadden gekregen, kregen 10
biggen diarree; bij zeugen in de placebogroep kregen 63 biggen diarree. Dit is een significant verschil
p=0,0024.
Conclusie: Preventie met homeopathie bij diarree bij biggen is effectief en veilig (en kosteneffectief)
Ref: Camerlink I, Ellinger E, Bakker EJ., Lantinga EA; Homeopathy as replacement to antibiotics in the
case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy2010 Jan; 99(1):57Discussie:
De preventie die bij deze dieronderzoeken is beschreven is gedaan met een nosode passend bij de
ziekteverwekker. Deze preventie blijkt een goede bescherming te geven, maar een zevende deel van
de patiënten wordt toch ziek. Bescherming met het meest gelijksoortige geneesmiddel, het
simillimum, levert een nog grotere bescherming, maar vergt meer zoekwerk naar het juiste
geneesmiddel bij de epidemie.

