
i In 1912 werd de antroposofi sche vereniging opgericht. 
Rudolf Steiner was daaraan verbonden als leraar. Hij was van 
mening dat de antroposofi e vooral een geesteswetenschap 
is waarmee in de geneeskunde meer kan worden worden 
bereikt.
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Zoltán Schermann en Anne Crivits: ,,We trekken er een jaar voor uit om te kijken of het een goede stap is geweest. Zo lang ik mijn registratie houd kan ik altijd weer 
regulier huisarts worden.” Foto: Frans Andringa
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daarom  heel goed mogelijk dat 
ze volstrekt anders worden be-
handeld. En ja, van die behande-
ling kan het tijdelijk voorschrij-
ven van het medicijn prednison 
ook deel uitmaken. Maar het is al-
tijd beter om de onbalans tussen 
de verschillende lagen in de mens 
positief te beïnvloeden dan alleen 
de lichamelijke uitingen daarvan 
te bestrijden.”

Materialisme
In de gezondheidszorg heerst 
het materialisme, vindt Scher-
mann. ,,Dat is het geloof dat al-
leen datgene echt bestaat wat je 
kunt aanraken, waar je in kunt 
prikken. Wat niet is aangetoond 
bestaat niet voor een materialist. 
Neem professor Swaab die met 
zijn boek over het menselijke 
brein vele duizenden exempla-
ren heeft verkocht. Volgens hem 
ben je als mens niet meer dan 
een supercomputer. Maar als je 
een ander uitgangspunt hebt, 
kom je met dezelfde onderzoeks-
resultaten heel ergens anders uit. 
Ook als het gaat om behandeling 
van ziekten. Een materialist ziet 
dat niet, want om het te kunnen 
zien, moet je er iets voor willen 
doen. En dat gebeurt niet. Daar-
om blijven materialisten scep-
tisch als het gaat om alternatieve 
geneeswijzen en doen ze het af 
als onwetenschappelijk. Maar 
dat is het natuurlijk helemaal 
niet. De alternatieve geneeswij-
zen die ik beoefen zijn leerbaar, 
de resultaten zijn herhaalbaar en 

bovendien zijn de kosten lager, 
zo wijzen de cijfers uit.”

Schermann is nu samen met 
zijn levenspartner Anne Crivits 
(57) een nieuwe praktijk voor 
geneeskunst en biografi ek begon-
nen: Corylus. Hij is en blijft arts, 
maar hij kan zich niet meer huis-
arts noemen, nu hij geen regulie-

re huisartsenpraktijk meer heeft. 
Zijn vroegere patiënten zijn ver-
deeld over andere huisartsprak-
tijken. Zijn huisartsenregistratie 
blijft nog een aantal jaren geldig, 
want hij heeft zich onlangs nog 
opnieuw laten registreren. ,,We 
trekken er een jaar voor uit om te 
kijken of het een goede stap is ge-
weest. Zo lang ik mijn registratie 
houd kan ik altijd weer regulier 
huisarts worden.”

Van de regels, de cijfermanie en 
de protocollen van de zorgverze-
keraar en de verplichte weekeind-
diensten is Schermann nu ver-
lost; hij heeft geen contract meer. 
,,Ik zit nu echt in de markt”, zegt 
hij lachend. ,,Als mensen niet bij 
ons willen komen, komt er geen 
brood op de plank.” Patiënten die 

hen aankloppen voor een consult 
moeten dat uit eigen zak betalen, 
als ze tenminste niet aanvullend 
zijn verzekerd voor alternatieve 
geneeswijzen. Het zou volgens 
Schermann goed zijn voor de zorg 
in Nederland als ook erkende 
alternatieve geneeswijzen in de 
basisverzekering zouden worden 

opgenomen, zodat mensen echt 
kunnen kiezen. Nu ligt er voor 
veel mensen een hoge fi nanciële 
drempel.

Biografi ek
Anne Crivits houdt zich in de 
nieuwe praktijk onder meer be-
zig met wat ‘biografi ek’ wordt 
genoemd. Als biografi sch coach 
helpt ze mensen naar hun ei-
gen levensloop te kijken en zo 
een eventuele vastgelopen situ-
atie weer los te trekken. ,,Door 
gesprekken te voeren over hun 
levensloop kunnen mensen in-
zicht krijgen in datgene dat hen 
hindert. En, mocht dat zinvol 
zijn, dan kunnen patiënten door 
Zoltán en mij samen worden be-
handeld.”

Crivits, die jarenlang een op-
voedrubriek schreef in het Friesch 
Dagblad, doet daarnaast in de 
nieuwe praktijk aan ouderschaps-
ondersteuning voor mensen die 
problemen ondervinden met de 
opvoeding van hun kind. In veel 
gevallen gaat het erom dat het 
kind de grenzen steeds meer op-
zoekt. ,,Ik probeer daarbij zo te 
werken dat ouders zelf hun op-
lossing vinden. Een of meerdere 
gesprekken kunnen al heel veel 
opluchting teweegbrengen. Het 
is niet de bedoeling dat ouders 
opvoedtrucjes leren, maar inzicht 
verwerven over de aard van de re-
latie met hun kind of kinderen. En 
daarbij kan eveneens zelfopvoe-
ding horen. Dat ouders ook hun 
eigen biografi e helder krijgen.”

Het is ironisch dat 
zorgverzekeraars 
artsen die goedkoop 
werken niet 
belonen

Als mensen niet bij 
ons willen komen, 
komt er geen brood 
op de plank

Een huisarts met een scho-
ling in acupunctuur, an-
troposofi e of homeopathie 
werkt veel goedkoper dan 
zijn reguliere collega’s, De 
zorgkosten zijn gemiddeld 
15 procent lager en bij pa-
tiënten van 75 jaar en ouder 
bij een antroposofi sche huis-
arts loopt de besparing zelfs 
op tot ongeveer 25 procent.
Dat blijkt uit onderzoek 
van de Tilburgse hoogleraar 
gezondheidseconomie 

P. Kooreman en de Leidse 
epidemioloog en lector an-
troposofi sche gezondheids-
zorg E.Baars. In Fryslân is 
één huisarts die in zijn prak-
tijk ook met homeopathie 
werkt. Dit levert hem een 
kostenbesparing op van 1,5 
miljoen euro op jaarbasis.
Zorgverzekeraar Menzis zegt 
voorstander te zijn om com-
plementaire behandelingen 
op te nemen in het basispak-
ket van de zorgverzekering. 

Het College van Zorgverze-
keraars is hier vooralsnog 
op tegen. Hoewel ze ook het 
begrip practise-based hebben 
erkend, willen de meeste 
zorgverzekeraars dat de ach-
tergrond van een behande-
ling of medicijn evidencebased 
moet zijn, dat wil zeggen 
gestoeld op wetenschappe-
lijke basis.

i  http://members.ziggo.nl/peter-
kooreman/gpcs.pdf

Alternatieve artsen zijn goedkoper


