
 

 
Ebola? Tweemaal daags muziek 
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Alternatieve genezers bieden ebola-patiënten in Afrika gratis korrels en andere 'medicijnen'.  

Alternatieve genezers in de westerse wereld storten zich op de Afrikaanse ebola-epidemie. Een wetenschappelijk bewezen 
medicijn voor de verwoestende ziekte is er niet. Maar de Amma Resonance Healing Foundation (www.ARHF.nl) uit het 
Groningse Haren claimt een mogelijke oplossing te hebben voor de internationale gezondheidscrisis: homeopathische korrels. 
 
'We hebben het middel nog niet op patiënten kunnen testen, maar het is zeer aannemelijk dat deze samenstelling een gunstig 
effect heeft op ebola-patiënten', zegt Harry van der Zee namens de stichting. De zogenoemde granulen worden gratis 
opgestuurd naar Afrikaanse behandelaars. Sinds deze maand biedt de Amma Resonance Healing Foundation op zijn website 
een handleiding die in het Engels en Frans uitlegt hoe de homeopathische korrels met een beetje alcohol moeten worden 
opgelost in water. Daarna is het een kwestie van de fles vijf keer tegen een houten oppervlak slaan, en de substantie is klaar 
voor inname. 
 
Voor ebola-patiënten die nog niet over de korrels kunnen beschikken, heeft de stichting een link naar de website 
www.Boosters4africa.com  Daarop staan audiofragmenten met 'genezende informatie'. Wie acute ziekteverschijnselen heeft, 
luistert bij voorkeur elk kwartier naar de strijkers. Om besmetting met ebola te voorkomen, is tweemaal daags een fragment 
voldoende. 
 
De Groningse organisatie is niet de enige in het alternatieve circuit die zich richt op ebola, de epidemie die duizenden levens 
eiste in westelijk Afrika. Allerlei natuurgenezers komen met mineralen, ingestraald water en resonerende klanken die de ziekte 
zouden verdrijven. De Liberiaanse regering nam al een zending uit Italië in ontvangst met een experimentele homeopathische 
behandeling. 
 
In reactie daarop verspreidde de Wereldgezondheidsorganisatie een tweet: 'Er is geen wetenschappelijk bewijs dat 
homeopathie ebola kan genezen.' 
 
Er is inderdaad geen bewijs, zegt Van der Zee, maar wat is het alternatief? 'Een ander medicijn is op dit moment niet 
voorhanden.' De homeopaat heeft 'een zeer sterk vermoeden' dat de zogenoemde pc-middelen die de Amma Resonance 
Healing Foundation al langer in Afrika verspreidt, ook gunstig werken tegen ebola. 'Wij hebben in onder meer Malawi, Tanzania 
en Congo al duizenden patiënten gezien bij wie dankzij deze middelen de symptomen van aids en malaria verdwenen. 
Homeopathie is heel geschikt om epidemieën aan te pakken, dus de kans is groot dat het ook tegen ebola werkt.' 
 
Er is geen dubbelblind wetenschappelijk onderzoek dat de werking van de pc-middelen aantoont voor hiv en malaria, laat staan 
voor de meest recente epidemie. 'Onderzoek in Afrika is lastig', zegt Van der Zee. 'De roep om studies komt vooral van mensen 
die vanachter een bureau werken, van politici en beleidsmakers. Maar een hulpverlener in Afrika wil gewoon een middel 
waarvan hij ziet dat het werkt.' 
 
Zijn collega bij de stichting, Peter Chappell, pakte daarom de homeopathische literatuur erbij en bedacht een samenstelling, 
PC704f, die specifiek zou moeten werken op de symptomen van ebola - koorts, pijnscheuten, diarree, bloedingen. De korrels 
worden geleverd door de Hahnemann Apotheek in Heiloo en door de stichting op verzoek gratis opgestuurd naar Afrika. 
 
Het werk van de Amma Resonance Healing Foundation wordt gefinancierd uit donaties - in 2013 bijna 30 duizend euro. 
Donateurs kunnen de giften aftrekken van de belasting, want de stichting heeft - tot ongenoegen van de Vereniging tegen de 
Kwakzalverij - de anbi-status voor instellingen die het 'algemeen nut' behartigen. 

 


