Natuurgen
neeskunde
e en de nieu
uwe wetgev
ving
Graag had
d ik hier een
n stukje geschreven ovver eczeem en astma en
e hoe dit m
met kruiden en
natuurgene
eeskunde aan
a te pakke
en. Deze tw
wee komen vaak voor en
e vaak ookk afwisselen
nd bij één
dezelfde persoon. Ma
aar helaas door
d
een nie
euwe wetge
eving mag ik
k niet meer beschrijven
n welke
kruiden voor welke aa
andoeningen werken. C
Consulten op
o het gebie
ed van natu urgeneesku
unde zijn
vanzelfspre
ekend nog wel toegesttaan, dus ee
en bezoek aan een natuurgeneesskundig therapeut blijft
nog gewoo
on mogelijk.. We mogen
n natuurlijk nog wel over kruiden vertellen.
v
M
Maar hier kom ik in een
volgend arrtikel zeker nog op teru
ug.
Waarom?
Op 14 december 2012
2 is in Nede
erland een vvolgende fa
ase van de Codex
C
Alim
mentarius ing
gegaan.
Sinds deze
e datum bep
paalt EU-regelgeving d
dat gezondh
heidsclaims
s bij voedinggsmiddelen en
voedingssu
upplemente
en in de meeste gevalle
en niet mee
er zijn toege
estaan. Dit hhoudt dus ook
o in dat err
niet meer g
geschreven
n mag worde
en over de geneeskrac
chtige werking van kruiiden. Heel jammer,
j
want zo ko
omt er heel veel waarde
evolle inform
matie niet meer
m
bij vee
el mensen.
Juist met d
deze stukjess wilde ik de
eze informa
atie graag met
m jullie dellen. De vrijhheid van me
eningsuiting
g
en pers, ee
en grondreccht, wordt hierdoor ern stig beperk
kt. Direct gettroffen wordden dan ook oa
producente
en en distrib
buteurs van
n natuurlijke
e middelen, uitgevers van
v gezondhheidsbladen
n,
journalisten en websittes met ona
afhankelijk n
nieuws.
Het komt e
er verder op
p neer dat bij de verkoo
op van bv kruidenmiddelen niet m eer op de verpakking
v
o
of
oor werken. Dit mag no
bijsluiter ve
ermeld mag
g worden, waar
w
deze vo
og wel voorr andere (vrrij te
verkrijgen)) middelen als
a paraceta
amol en asp
pirine.
Vreemd en
n jammer tegelijk.
t
en jaren en
De kruiden
ngeneeskun
nde bestaat al duizende
n in de middeleeuwen w
werd de ken
nnis hierove
er
al vastgele
egd door de
e monniken. Niet alleen
n in de Westerse cultuu
ur, maar ookk in de Chin
nese en
Ayurvediscche cultuur worden al duizenden
d
j aren de kru
uiden toegepast en vorrmen zij nog
g steeds een
belangrijk o
onderdeel van
v de gene
eeskunde, o
ook van de reguliere geneeskundee overigens
s. De
natuurgene
eeskunde en
e reguliere geneeskun
nde bestaan
n namelijk heel
h
mooi naaast elkaarr in de
Ayurvediscche cultuur. Zo zou hett ook eigenllijk moeten zijn; het naast elkaar bbestaan van
n de
reguliere e
en natuurgeneeskunde, zodat ze e
elkaar perfe
ect kunnen aanvullen.
a
D
Dan hebben
n de mense
en
bovendien zelf keuzevvrijheid voo
or een beha ndelmethod
de en gebru
uik van midddelen. Deze
e
keuzevrijhe
eid wordt in
n ons (toch in
i principe vvrije en dem
mocratische
e) land steedds verder afgenomen.
w
Gelukkig, gebruiken mag nog wel.
Natuurlijk is het nog wel
w toegesta
aan om kruiidenmiddele
en, voedingssupplemeenten of and
dere
natuurgene
eeskunde behandelme
b
ethoden in tte zetten. Gelukkig maa
ar, want mijjn ervaring en die van
vele colleg
ga’s is, dat de
d kruidenm
middelen we
el degelijk werken
w
en goed resultaaat hebben. Al
duizenden jaren. En mensen
m
willen ook stee
eds vaker ju
uist natuurlijjke voedingg en middele
en
gebruiken. Mensen worden op diit gebied (ge
elukkig) ste
eeds bewuster en kritisscher. Waarrschijnlijk is
ook dit de reden dat het
h juist stee
eds verder b
beperkt worrdt. De farm
maceutischee industrie is
s daar
namelijk he
elemaal nie
et blij mee. Het
H lijkt wel weer een soort
s
moderrne heksenjjacht, ontsta
aan uit angsst
voor het grroeiende en
nthousiasme
e van de me
ensen voorr de natuurg
geneeskundde.
Het ideaalp
plaatje is momenteel dus
d nog ver weg; het sa
amen kunne
en bestaan
van de reg
guliere en na
atuurgenee
eskunde, zo dat de men
nsen van he
et beste
van dit alle
es gebruik kunnen
k
mak
ken. Zodat w
we met alle vormen van reguliere
en natuurg
geneeskund
de een totaa
alpakket kun
nnen levere
en op het ge
ebied van
gezondheid. We leven
n in een tijd waarin sam
menwerken juist heel belangrijk
b
is. Samen weten en kunnen
k
we natuurlijk
n
ve
eel meer. Dat geldt ook
k op het
gebied van
n geneeskunde. We ku
unnen elkaa
ar zo mooi aanvullen
a
en
n van onze
wereld een
n gezondere
e wereld ma
aken. Hope
elijk komt he
et ooit nog zo
z ver. Dat
we elkaar niet meer als
a concurre
ent hoeven zzien, maar juist
j
als gez
zamenlijke
bouwers aan het gehe
eel.
Voor nu zo
ou ik heel grraag willen eindigen m
met de wijze woorden va
an
Lavendel; laten we he
et hoofd koe
el houden.

