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Voor Mao betekende het  
een aanwakkering  
van de nationale trots

Traditional Chinese Medicine (TCM), 
waartoe behalve de Chinese kruiderij 
ook bijvoorbeeld acupunctuur behoort, 

vormt langzamerhand een winst gevend export-
product voor China en kan daarom op inten-
sieve Chinese staatssteun rekenen. De Chinese 
autoriteiten proberen intensief de export van 
producten die gebruikt worden binnen de 
TCM te stimuleren en riepen recentelijk op 
tot modernisering van deze antieke Chinese 
gebruiken. Inmiddels lijkt men echter de weg 
van reguliere registratie en toelating op de 
markt op te geven en te zoeken naar andere 
vormen van goedkeuring: de reden hiervoor is 
waarschijnlijk dat men geen bewijs voor werk-
zaamheid kan leveren, noch aan andere eisen 
voor registratie kan voldoen. 
Het Nederlands Normalisatie-instituut, NEN, 

werd de afgelopen maan-
den met deze nieuwe stra-
tegie geconfronteerd, toen 
zijn Chinese pendant een 
aanvraag indiende bij de 
ISO, de mondiale overkoe-
pelende organisatie voor 
normen en standaarden, 

om een serie normen op te stellen voor produc-
ten en diensten die gebruikt worden binnen 
TCM.1 NEN heeft deze zomer een oproep aan 
Nederlandse belanghebbenden gedaan om te 
reageren op dit Chinese initiatief en wil op die 
manier vaststellen of er in Nederland behoefte 
is aan internationale ISO-normen op het gebied 

van TCM. NEN zal op grond hiervan de ISO 
adviseren.
In plaats van het peilen van behoefte, zou men 
zich wellicht beter kunnen afvragen of derge-
lijke normen voor deze Chinese ‘geneeswijzen’ 
überhaupt toelaatbaar zijn. 

Mao
TCM is in feite de voortzetting van eeuwen-
oude medicinale tradities uit het antieke China 
en is eigenlijk pas werkelijk weer in opkomst 
geraakt, ook in China, na de communistische 
revolutie en de oprichting van de Volksrepu-
bliek China. Zo was acupunctuur in de eerste 
helft van de twintigste eeuw, na verschillende 
opeenvolgende verboden in China, op sterven 
na dood.2 Dat veranderde toen in 1949 Mao 
Zedong eigenhandig zorgde voor een herople-
ving van de oude Chinese geneeskunde. Het be-
tekende voor Mao enerzijds een aanwakkering 
van de nationale trots, TCM als een symbool 
voor het nieuwe China, maar anderzijds ook 
een inlossing van zijn belofte om het gebroken 
land te voorzien van betaalbare en, misschien 
wel belangrijker, beschikbare gezondheids-
zorg.3 Onder invloed van Mao ontstond er ook 
een nieuwe vorm van TCM: een door schaarste 
ingegeven vermenging van westerse (moderne) 
en Chinese (oude) geneeskunde, eigenlijk van 
wat er maar voorhanden was, en vooral gemo-
tiveerd door zijn politieke agenda. TCM zou 
het communisme een patriottische glans geven, 
waar de Chinezen trots op konden zijn. 
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De traditionele Chinese geneeskunde is lucratieve 

handel geworden. De volksrepubliek lonkt daarom naar 

de mondiale geneesmiddelenmarkt en diende zelfs een 

aanvraag in bij de ISO voor een serie normen. Maar de 

werkzaamheid van de Chinese kruiderij is nauwelijks 

aantoonbaar.

China vaart wel bij 
kruidenexport

Chinese ‘geneeskunde’ zoekt internationale erkenning
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De traditionele Chinese ge-

neeskunde kent verschillende 

technieken, vaak gebaseerd op 

balans in het lichaam. 

beeld: Getty Images

Verwarmde kopjes
De beginselen van TCM zijn alles behalve uni-
form en komen voort uit verschillende oosterse 
overtuigingen (waaronder taoïsme en confu-
cianisme).4 Ze zijn gebaseerd op filosofische 
ideeën als energiebalans (yin en yang), het door-
stromen van ‘energie’ (qi) en de vijf elementen 
(wuxing) die doen denken aan de antieke 
Griekse leer van balans in lichaamssappen. 
Bij behandeling volgens TCM worden ver-
schillende technieken gebruikt, waaronder 
acupunctuur, Chinese kruidentherapie, ‘cup-
ping’ (het plaatsen van verwarmde kopjes op 
de huid die zich vacuüm zuigen), meditatie- en 
massagetechnieken en diëten. 
Diagnose is gebaseerd op het ontdekken van 
disbalansen. Er wordt gekeken naar algemene 

karakteristieken van de patiënt, zijn geur, pols, 
gelaatskleur en voorkomen. Op basis daarvan 
wordt – bij kruidentherapie – een mengsel van 
ingrediënten vastgesteld, geheel geïndividuali-
seerd voor deze unieke patiënt. 

Modernisering
Ondanks de popularisatie van TCM door de 
Chinese overheid, is deze traditionele genees-
wijze in het land zelf niet onomstreden. In 
2006 wakkerde een vooraanstaand Chinees 
wetenschapper een nationaal debat aan met 
zijn artikel ‘Farewell to Traditional Chinese 
Medicine’. Hierin noemde hij TCM een pseudo-
wetenschap die geen deel zou mogen uitmaken 
van de publieke gezondheidszorg.5 
Daarop lanceerde het Chinese ministerie van 
Wetenschap en Technologie in 2007 een 15- 
jarenplan om TCM te moderniseren en te ont-
wikkelen tot superieur exportproduct. De focus 
ligt hierbij voornamelijk op toetsing en onder-
zoek van de holistische theorie achter TCM en 
niet zozeer op het opsporen van actieve compo-
nenten in de kruidenmiddelen en het daaruit 
ontwikkelen van enkelvoudige preparaten.5 6 
Deze staatsoproep tot modernisering van TCM 
wordt daarom zowel door onderzoekers als 
door aanhangers van deze antieke tradities met 
argusogen bekeken. De aanhangers zien TCM 
helemaal niet als een medisch systeem, dat met 
de gangbare medische toetsmiddelen (analyse 
van werkzame bestanddelen, werkzaamheid en 
veiligheid) begrepen en getoetst kan worden, 
maar als een aparte tak van filosofie, een holis-
tische kunst die diep geworteld is in de context 
van de Chinese cultuur.5 
Het gaat de Chinese overheid, zo lijkt het, 
dus niet om het bevorderen van de volksge-
zondheid of het in ere herstellen van antieke 
tradities. Economische motieven zijn zonder 
enige twijfel doorslaggevend. Zo zijn Chinese 
kruiden vele malen goedkoper dan gangbare 
westerse alternatieven en is staatsondersteu-
ning van en propaganda voor deze branche in 
eigen land een directe duit terug in het Chinese 
zakje. China zet daarnaast alles op alles om 
TCM ook tot een mondiaal succes voor het 
land te maken: internationale delegaties – ook 
uit Nederland – worden ontvangen, de WHO 
wordt ingeschakeld en symposia worden gesti-
muleerd, wederom ook in ons land.7 

Pseudo-onderzoek
Voor de werkzaamheid van Chinese kruiden-
therapie is niet of nauwelijks bewijs voorhan-
den8, enkele zeldzame geïsoleerde verbindin-
gen daargelaten zoals het aloude efedrine of de 
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De louter positieve  
resultaten geven een valse 
schijn van effectiviteit

artemisinine-derivaten tegen malaria. Boven-
dien is veiligheid zelden goed onderzocht. Ook 
duiken er wereldwijd steeds vaker gevaarlijke 
Chinese kruidenpreparaten op waaraan clan-
destien middelen uit de reguliere farmaco-
therapie zijn toegevoegd met soms desastreuze 
gevolgen.9 10
De Chinese overheid propageert meer onder-
zoek naar veiligheid en werkzaamheid van 

Chinese kruiderij om zo 
toelating te zoeken op 
de mondiale geneesmid-
delmarkt. Veel van het kli-
nisch onderzoek naar TCM 
dat in China plaatsvindt, is 
echter van slechte kwaliteit 
en wordt alleen in Chinese 

medische tijdschriften gepubliceerd.11-15 De 
gangbare methodieken voor het uitvoeren en 
rapporteren van geneesmiddelonderzoek wor-
den hierbij lang niet altijd gevolgd. Zo blijkt de 
opzet van 90 procent van de trials uitgevoerd in 
China en die als gerandomiseerd werden gepre-
senteerd, op zijn minst gebrekkig te zijn: het 
overgrote deel hiervan was zelfs in het geheel 
niet gerandomiseerd.11 13
Chinese publicaties over TCM zijn daarnaast 
uitzonderlijk positief. Zo bericht tussen 1966 en 

1995 zonder uitzondering 100 procent van de 
Chinese artikelen over klinische onderzoeken 
naar acupunctuur dat deze techniek superi-
eur is aan de gebruikte controle/interventie.16 
Uit een recent goed opgezet onderzoek uit 
het Westen komt een heel ander beeld naar 
voren: bij pijnverlichting blijken de effecten 
van acupunctuur niet te onderscheiden van 
simulatie van deze techniek, waarbij met een 
tandenstoker het inbrengen van een naald 
wordt gesimuleerd.17 
Gevreesd moet worden dat de louter positieve 
resultaten die voortkomen uit deze pseudo-
onderzoeken het Chinese exportproduct TCM 
moeten omfloersen met een valse schijn van 
effectiviteit en veiligheid.

Controle onmogelijk 
Het is dus maar zeer de vraag of Chinese krui-
derij ooit in het Westen kan worden toegelaten 
als regulier geneesmiddel. Daarvoor moet zij 
immers voldoen aan de ‘strenge’ westerse maat-
staven van geneesmiddeltoetsing, die bewezen 
werkzaamheid en veiligheid moeten waarbor-
gen en een constante samenstelling moeten 
garanderen. Er zijn maar zeer weinig kruiden-
preparaten – ook van westerse oorsprong –  
die als geneesmiddel geregistreerd zijn; het 

De literatuurlijst en eerdere 
MC-artikelen over alternatieve 
geneeswijzen en Chinese ge-
neeskunde vindt u bij dit artikel 
op www.medischcontact.nl

Een traditionele Chinese 

apotheek, waar voor iedere 

patiënt een uniek mengsel van 

kruiden wordt gemaakt.

beeld: Corbis
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sint-janskruid is een uitzondering, waarbij 
echter serieuze problemen rond interacties met 
andere geneesmiddelen opdoken.
De complexe klassieke Chinese kruidenmelan-
ges – die aangepast worden aan de individuele 
patiënt – kunnen uit wel vijftig verschillende 
kruidensoorten bestaan en kunnen dus dui-
zenden eventueel ‘actieve’, maar ook toxische, 
niet-geïdentificeerde chemische componenten 
bevatten. Controle op de hoeveelheid eventueel 
werkzame stof, belangrijk voor over- of onder-
dosering, is daarom per definitie onmogelijk. 
De grote variatie in samenstelling van chemi-
sche componenten in exact dezelfde plant, 
maar geoogst in verschillende seizoenen of in 
verschillende regio’s of zelfs door verschillende 
bedrijven, is onverenigbaar met deze westerse 
kwaliteitstoetsing.18 Tijdens een symposium 
in 2008 georganiseerd door het Top Instituut 
Pharma in Leiden bleek overduidelijk dat 
vanwege de hierboven genoemde gebreken het 
ondenkbaar is dat Chinese kruiden ooit als re-
guliere geneesmiddelen op de Europese markt 
zullen worden toegelaten.7

Ontduiking
De Chinese overheid lijkt dat ook ingezien te 
hebben en heeft daarom twee andere wegen 
ingeslagen. Zo worden al enige tijd pogingen 
ondernomen via verschillende lobbygroepen 
om TCM opgenomen te krijgen in zogenaamde 
monografieën in de Franse, Britse en Europese 
farmacopees.19 20 Deze farmaceutische stan-
daardwerken geven productkenmerken, analy-

sevoorschriften van stoffen die in geneesmid-
delen worden verwerkt en beschrijft hoe deze te 
identificeren. De monografieën op zich hebben 
niets te maken met registratie van het middel 
voor een bepaalde indicatie, maar zouden wel 
zorgen voor een sfeer van impliciete erken-
ning van het product, vooral op het gebied van 
veiligheid. Nogal dubieus, want dat is nou juist 
niet aangetoond voor vele TCM-producten. 
De andere weg die de Chinezen bewandelen 
hangt hiermee samen. De Chinese autoritei-
ten voor standaardisering hebben afgelopen 
februari een verzoek ingediend bij de mondiale 
organisatie voor standaardisatie (ISO) om in-
ternationaal erkende normen op te stellen voor 
TCM. In de aanvraag staat openlijk dat de ISO-
normering voor meer internationale aandacht 
voor TCM moet zorgen.21 Een certificering 
voor TCM-producten zoals Chinese kruiderij 
en acupunctuurnaalden, terwijl is aangetoond 
dat ze als geneeswijze niet werkzaam zijn en de 
veiligheid in zijn geheel niet is gewaarborgd, 
is een poging tot ontduiking van de vigerende  
Europese regelgeving voor geneesmiddelregis-
tratie, die juist is opgezet om dit soort praktij-
ken te voorkomen. 

Lauw gereageerd
Als al deze marketingtactieken werden toege-
past door een farmaceutische multinational die 
zijn product met een onbewezen ‘gezondheids-
claim’ voor een erkend geneesmiddel probeert 
door te laten gaan, was de kritiek niet van de 
lucht geweest. Maar op de lobbypraktijken van 
de Chinese overheid is tot nog toe lauw gerea-
geerd. Enerzijds spelen hierin internationale 
betrekkingen mee die een te kritische houding 
in de weg staan. Anderzijds wordt er wellicht 
gedacht dat dit een onschuldige toenadering 
van China naar het Westen is, een poging om 
twee medische culturen te overbruggen. De 
Europese samenleving heeft echter niet voor 
niets een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
waren en geneesmiddelen en strenge regels 
opgesteld waar geneesmiddelen aan moeten 
voldoen om zo de veiligheid van argeloze 
patiënten te waarborgen. Zolang China op 
nationaal niveau geen eisen stelt aan de eigen 
TCM-producten, kwaliteitscontrole op export-
producten afwezig is, internationale regels 
voor geneesmiddelregis tratie voor de kruiderij 
worden genegeerd en elk wetenschappelijk 
onderzoek uit China naar de werkzaamheid en 
veiligheid van TCM met een grote korrel zout 
genomen moet worden, moet de samenleving 
worden beschermd tegen deze Chinese kwak-
zalverij.  

SaMenVatting
n	De traditionele Chinese 

geneeskunde legt de 

Chinese overheid geen 

windeieren. Geen wonder 

dat de volksrepubliek 

zoekt naar mondiale er-

kenning en certificering. 

n	De werkzaamheid van 

Chinese kruiden en 

acupunctuur is echter 

verre van aangetoond.

n	De internationale 

gemeenschap moet 

zich dan ook uiterst 

kritisch opstellen en zich 

niet laten leiden door 

het belang van ‘goede 

betrekkingen’ of door de 

gedachte dat deze krui-

derij onschuldig zou zijn.

Bij ‘cupping’ worden ver-

warmde kopjes op het lichaam 

geplaatst die zich vacuüm 

zuigen.

beeld: Corbis
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