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D e laatste tijd wordt in
kranten en medische
tijdschriften toenemend
aandacht besteed aan

het placebo-effect. Blijkbaar een
hot item. Een placebo, dat letter-
lijk ‘ik zal behagen’ betekent is
een geneesmiddel dat geen werk-
zame stof bevat, maar wel een po-
sitief effect heeft op het welbevin-
den van de patiënt. De mate van

het effect hangt sterk af van de
verwachtingen van de patiënt en
diens vertrouwen in de voor-
schrijver.
Volgens Ben Goldrace, een Britse
arts en epidemioloog kunnen pa-
tiënten opknappen van een pil
die alleen maar suiker bevat, van
een prik met een onwerkzame
zoutoplossing en zelfs van een
nepoperatie waar alleen maar

een sneetje in de huid wordt ge-
maakt. Dit placebo-effect treedt
volgens hem sterker op naarmate
de patiënt hogere verwachtingen
heeft en meer vertrouwen heeft
in de behandelaar.
Uit onderzoek blijkt dat het ef-
fect ook toeneemt met het aantal
pillen dat voorgeschreven wordt.
Meer is beter. En rode neppillen
werken beter tegen pijn, groene
of blauwe pillen beter tegen
stress. Van dit gegeven maakt de
farmaceutische industrie dank-
baar gebruik. Kijkt u maar eens
naar de kleur van de pillen en de
doosjes van antidepressiva en
tranquillizers. Groen en blauw.
Een nepprik werkt beter dan een
neppil en dure neppillen werken
beter dan goedkope.
‘Neppil’ is eigenlijk geen goed sy-
noniem voor ‘placebo’. Placebo be-

schrijft het positieve effect – ik
zal behagen –, terwijl het woord
‘neppil’ de misleiding van de pa-
tiënt benadrukt. Bovendien zijn
placebo’s niet nep en bewerkstel-
ligen ze wel degelijk meetbare ef-
fecten in het lichaam.
Toen ik net arts was werden pla-
cebo’s nog regelmatig voorge-
schreven. Er waren rode, gele en
blauwe pillen. Vaak werkten ze
goed, zeker bij psychische klach-
ten. Hoe mooier het verhaal van
de voorschrijvende arts des te
heilzamer de pil. In de jaren tach-
tig - de patiënten werden mondi-
ger - leek het ethisch niet meer
verantwoord patiënten voor te lie-
gen. Terecht, maar wel jammer
dat aan eerlijkheid een prijskaart-
je hangt. Ik zal het als huisarts he-
laas zonder placebopillen moeten
doen, alhoewel… Een enkele

keer gebruik ik de homeopathie
wel eens als placebo bij psychi-
sche klachten en ongevaarlijke
aandoeningen.
Niet dat er enig wetenschappelijk
bewijs is voor de werking van ho-
meopathie, maar als placebo is
het werkzaam. Ethisch zit ik
goed, want ik lieg de patiënt niet
voor. Ik predik slechts het geloof
in Hahnemann, de bedenker van
de homeopathie, dat opgeschre-
ven staat in mijn Duitstalige ho-
meopathische handboekje. Na-
tuurlijk doe ik dat wel met veel
overtuiging, anders werkt het
niet. Zolang de werking van veel
‘echte’ medicijnen met hun na-
venante bijwerkingen het maar
net aan wint van ‘neppillen’, zal
er behoefte zijn aan genezing
door placebo’s en, diepe zucht,
dus aan homeopathie.
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‘I
k was overtuigd van een afne-
mend aantal vogels in Neder-
land”, zegt de 67-jarige Ben
Schut. „Ik ben gek op die beest-
jes en hoorde het vrolijke ge-
kwetter steeds minder uitbun-
dig. Hoewel mensen om me

heen al jarenlang signalen gaven over mijn
achteruitgaande gehoor, vond ik het niet
nodig iets met die hints te doen. Ik schoof
de kwestie voor me uit. Tot ik vijf jaar gele-
den een keer een gehoortest liet doen:
mijn gehoor bleek al zo ver verslechterd,
dat ik hulp ging zoeken.”
Schut bleek ouderdomsslechthorendheid
te hebben, een verouderingsproces in het
binnenoor. Geluidstrillingen worden nog
wel opgevangen, maar het binnenoor trans-
porteert ze niet meer op de juiste manier.
Vanaf het twintigste jaar neemt ieders ge-
hoor voor hoge tonen al af, pas decennia la-
ter kunnen mensen er écht last van krij-
gen. Dit proces gaat zo langzaam, dat je het
zelf lange tijd niet of nauwelijks in de ga-
ten hebt.
Eerst komen vooral hoge tonen steeds min-
der goed door, zoals het tikken van de klok
of het belletje van de magnetron. Onbe-
wust zet diegene die het betreft de televi-

sie steeds wat harder. Later breidt het pro-
bleem zich uit tot onder andere de spraak:
een gesprek in een rumoerige omgeving
kan minder goed worden gevolgd. Letters
als de s, t, b en d zijn niet meer zo goed te
horen. Om zeven uur een afspraak maken
kan hierdoor worden verstaan als negen
uur.
„Toch ervaart niet iedereen de hoorbeper-
king als een handicap. De één heeft er
meer last van dan de ander”, zegt kli-
nisch-fysicus audioloog Donné Pans van
Adelante zorggroep. „Wat ook meetelt: be-
vind je je meestal in een rustige omgeving?
Dan heb je waarschijnlijk minder last van
de slechthorendheid dan wanneer je je
vaak in een rumoerige omgeving begeeft.”
Naar schatting zijn 1,6 miljoen mensen in
ons land slechthorend. Een behandeling
om ouderdomsdoofheid te genezen of te-
rug te draaien bestaat niet. Een praktisch
hulpmiddel om de problemen te verminde-
ren is dan het dragen van een hoortoestel.
Volgens de Nederlandse Vereniging Voor
Slechthorenden (NVVS) gebruikt circa een
derde van de ouderen die baat zouden heb-
ben bij zo’n toestel er daadwerkelijk een.
„Sommige mensen vinden het niet nodig
of kiezen er bewust niet of pas laat voor”,

Ouderen gaan
zeven jaar te laat
naar een audiciën
om hun gehoor te
testen
Joop Beelen
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Het niet serieus
nemen van ouderdoms-

slechthorendheid kan
leiden tot negatieve

emotionele en sociale
problemen. Reden voor de

Nederlandse Vereniging
Voor Slechthorenden en de

ouderenorganisatie Unie
KBO de campagne Wat

zegt U? te starten. Hoewel
ze er wel baat bij zouden

hebben, gebruiken veel
slechthorende ouderen

namelijk geen hoortoestel.

Placebo
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