banerji-protocollen

In India hebben vier generaties artsen voor homeopathie van de familie Banerji een schat aan
ervaring opgedaan met de homeopathische behandeling van kanker. Deze behandeling is zo
succesvol dat het National Cancer Institute, een Amerikaans overheidsinstituut, langdurige
samenwerking is aangegaan met de twee klinieken van de Banerji’s.
Door Manon Bruins-Maathuis, klassiek homeopaat en redactielid
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De Indiase familie
Banerji bestrijdt kanker
met homeopathie

De gezondheidszorg in India is heel anders geregeld dan in
Nederland. Mensen gaan naar artsen die werken volgens de
reguliere geneeswijze, maar ook naar artsen die werken volgens
de homeopathische of ayurvedische geneeswijze of volgens de
natuurgeneeskunde. Daar zijn ze vrij in, want de overheid
vergoedt niets en verplichten patiënten niet tot een bepaalde
geneeswijze.
Vier generaties artsen voor homeopathie uit de familie Banerji
hebben zo een schat aan ervaring en kennis kunnen opdoen. De
grootvader van Prasanta Banerji (hiernaast op de foto), Pareshnath Banerji, begon in 1918 zijn kliniek in het afgelegen dorp
Mihijam. Hij werd een legende. Voor niets of ‘gratis’, zoals ze in
het Indiaas zeggen, behandelde hij zijn patiënten; van de armste
mensen tot de eerste president van India, Babu Rajendra Prasad.
Ook de vicepresident en verschillende ministers kwamen bij
Pareshnath in behandeling. Door de grote aantallen patiënten
die iedere dag op zijn stoep stonden, moest hij sneller gaan
werken, gaan standaardiseren. Hij ontdekte dat tachtig procent
van de patiënten met dezelfde ziekte beter werden van één
specifiek medicijn passend bij die specifieke ziekte. Voor de
twintig procent van de patiënten die niet beter werden van het
eerste medicijn, trok hij meer tijd uit om de specifieke symptomen beter uit te vragen en zo het passende middel te vinden.
Kleinzoon Prasanta Banerji vertrok in 1958 naar Calcutta en
vestigde daar zijn eerste kliniek. De eerste jaren was dit een
gratis kliniek. Daarna werd vanwege stijgende kosten een tweede
kliniek geopend voor mensen die het zich konden veroorloven
om voor hun behandeling te betalen. Vanaf 1991 werkt zoon
Pratip mee in de klinieken. Vandaag de dag werken er tien
gekwalificeerde assistenten die na een aantal jaren ervaring in de
kliniek van de Banerji’s worden aangemoedigd om hun eigen
kliniek te starten. Op die manier kunnen er veel homeopaten
worden opgeleid. De werkuren van de Banerji’s zijn indrukwekkend: maandag tot en met zaterdag van acht uur ’s ochtends tot
tien uur ’s avonds in de klinieken en op zondag van tien uur
’s ochtends tot tien uur ’s avonds is er contact met verschillende
universiteiten en onderzoekscentra over de hele wereld.

Banerji-protocollen

Bijzonder aan de Banerji’s is dat ze werken met protocollen.
Gedurende de zestig jaar dat Prasanta ervaring heeft opgedaan
met duizenden patiënten met dezelfde ziektes, heeft hij onderzoek
kunnen doen naar welke homeopathische geneesmiddelen in
welke specifieke potenties werkzaam zijn bij zo veel mogelijk
patiënten. Het homeopathische geneesmiddel dat voor een
bepaalde ziekte het meest werkzaam is, bij de meeste patiënten,
wordt het Banerji-protocol voor die specifieke klacht. De protocollen bestaan uit drie trappen: protocol 1 dat voor de meeste patiënten met een specifieke ziekte werkzaam is. Als dat niet snel
genoeg genezing brengt, volgt protocol 2. Mocht dat ook niet
werken, dan is er protocol 3. Op die manier zijn in de loop van de
jaren Banerji-protocollen ontwikkeld voor heel veel aandoeningen;
specifieke homeopathische geneesmiddelen in specifieke potenties en doseringen. Dit maakt wetenschappelijk onderzoek naar de
werkzaamheid van de protocollen mogelijk. Zo schrijven ze ook
specifieke medicijnen in specifieke potenties voor bij verschillende
vormen van kanker.
Diagnostiek

De Banerji’s maken gebruik van moderne apparatuur zoals een
MRI-scanner, een CT-scanner, kankermarkers en bloedonderzoek.
Op deze manier kunnen ze meten wat het effect van hun behandeling is en de protocollen bijstellen bij onvoldoende effectiviteit.
Pratip Banerji is doordrongen van het feit dat homeopathie
transparant moet worden, herhaalbaar en makkelijk te leren en toe
te passen. De beide artsen voor homeopathie zien in de twee
klinieken gemiddeld 1200 patiënten per dag, 350.000 patiënten
per jaar. De consulten zijn kort, de voorschriften liggen vast in
protocollen. Dr. Prasanta: ‘Bliksemsnelle diagnose, bliksemsnel
voorschrift – dit maakt homeopathie in India tot het medicijn van
het volk. Het is effectief en goedkoop.’
Behandeling van kanker

De Banerji’s zien in hun twee klinieken gemiddeld 7200 patiënten
>>
per week. Daarvan heeft ongeveer vijftien procent kanker. Deze
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Botkanker

Een voorbeeld van de homeopathische behandeling van een
patiënt met kanker is een jongen van acht jaar. Hij had al zes
maanden last van zwelling in de linkerknie en het was lastig voor
hem de knie te strekken. In het Chittaranjan National Cancer
Institute in Calcutta was op 5 juni 2003 een röntgenfoto gemaakt
waaruit bleek dat het jongetje botkanker in zijn been had. Daar
adviseerde men de ouders om onmiddellijk een deel van het been
te amputeren. De ouders hadden van de kliniek van de Banerji’s
gehoord en kozen ervoor om dit eerst te proberen.
Op 18 juli 2003 kwam het jongetje op consult. Hij kreeg, volgens
het Banerji-protocol voor botkanker, twee homeopathische
geneesmiddelen voorgeschreven. Een volgende röntgenfoto van
16 december 2003 laat zien dat de zwelling aan het verdwijnen is
en de tumor afneemt. Het jongetje krijgt verschillende röntgenfoto’s om de voortgang van de behandeling te kunnen monitoren.
Op de laatste röntgenfoto van 14 augustus 2004 is zichtbaar dat
de tumor volledig is verdwenen en het bot zelfs weer normaal is
aangegroeid. Vanaf dat moment kon hij de homeopathische
geneesmiddelen afbouwen om vier maanden later volledig te
stoppen.
Volwaardige geneeswijze
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Prasanta Banerji op een congres in Duitsland (foto: Narayana Verlag)

aantallen kankerpatiënten maken dat de Banerji’s heel veel
ervaring hebben opgedaan met de behandeling van kanker met
alleen homeopathie. In 1995 kregen ze een uitnodiging om te
spreken op het vijfde International Conference of Anticancer
Research. Dit was een regulier congres met ruim 1200 wetenschappers en artsen. Ze presenteerden toen zestien gevallen van
hersentumoren waarbij de tumoren waren geslonken en soms zelfs
verdwenen door de homeopathische geneesmiddelen Ruta en

‘Homeopathie moet
transparant worden en
de resultaten
voorspelbaar en
reproduceerbaar’
Calcarea phosphorica. De schok bij de toehoorders was groot. Bij
de artsen was er vooral ongeloof en weerstand, terwijl de wetenschappers zich uitgedaagd voelden. Vanaf dat moment werden de
Banerji’s gevraagd om samen te werken met universiteiten uit
onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten,
Australië, Israël en Spanje. Wetenschappers van de universiteit van
het Texas MD Anderson Cancer Center in Houston deden
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onderzoek naar door de Banerji’s gebruikte homeopathische
verdunningen in verschillende potenties op kankercellen. Zelfs
verdunningen tot 200C (ver voorbij het getal van Avogadro) bleken
in staat om kankercellen te vernietigen. Er werd ook onderzoek
gedaan bij patiënten met hersentumoren – 148 met kwaadaardige
gliomen (tumor vanuit de hersens of ruggenmerg) en 144 met
meningeomen (tumor van het hersenvlies) die tussen 1996 en 2002
werden behandeld door de Banerji’s. De 91 patiënten die met
specifieke homeopathische geneesmiddelen waren behandeld,
hadden een gemiddelde overlevingstijd van 92 maanden. Terwijl
de patiënten die regulier behandeld werden en homeopathie
alleen als aanvulling kregen, nog gemiddeld twintig maanden
leefden.

De Banerji’s reizen regelmatig de wereld over om lezingen en
presentaties te geven over hun protocollen. Afgelopen november
waren ze op uitnodiging van de Stichting Hahnemann Homeopathie (SHH) in Nederland. Ongeveer 250 artsen, artsen voor
homeopathie en klassiek homeopaten hebben twee dagen lang
kennisgenomen van hun werkwijze. De SHH is de vertegenwoordiging van de Banerji’s in Nederland en heeft onlangs de website
www.banerjiprotocollennederland.nl gelanceerd.
Op deze website vindt u wetenschappelijke informatie over de
Banerji-protocollen. In de loop van 2013 komt een boek uit waarin
hun protocollen staan opgetekend. Hun toekomstdroom?
Homeopathie de plek geven waar ze hoort, als volwaardige
geneeswijze.
Bezoek voor meer informatie www.pbhrfindia.org en
www.virtualtrials.com/ruta/ruta2007.cfm en bekijk het interview
dat klassiek homeopaat en Dynamis-hoofdredacteur
Frans van Rooijen hield met vader en zoon Banerji:
http://youtu.be/IJH-rC_JGPw.
Bij Narayana Verlag is de dvd-box Homeopathy for Serious Illness
verkrijgbaar, een registratie van het seminar dat Prasanta Banerji
op 9 en 10 november in Duitsland bijwoonde.•

Onderzoeksinstituut

Veel mensen in India leven onder de armoedegrens. Voor deze
mensen is het niet mogelijk om een CT-scan, een MRI-scan, een
ecg of zelfs een bloedonderzoek te bekostigen. Om deze mensen
te kunnen helpen en om wetenschappelijk onderzoek naar de
Banerji-protocollen mogelijk te maken financieren de Banerji’s
deze onderzoeken. In 1993 is hiertoe de Prasanta Banerji Homeopathic Research Foundation opgericht. Het doel van deze stichting
is het op de kaart zetten van homeopathie als een wetenschappelijke en effectieve geneeswijze en het toegankelijk maken van
homeopathie voor minder vermogende Indiërs. De stichting houdt
zich bezig met het verzamelen van onderzoeksgegevens, het
publiceren van artikelen in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften en het verspreiden van kennis.

Pr asanta Banerji Homeopathic Research Foundation

10/3/1 Elgin Road, Kolkata 700020, India
Tel: 00-91-33-30582817/30582818/30582819
E-mail: consultation@pbhrfindia.org
Universit y of Tex as MD Anderson Cancer Center

1515 Holcombe Boulevard, Houston, TX
Tel: 00-1-713-792-2121

burlende herten
Na een swingende start van mijn Walk
for Homeopathy bij Jean Pierre
Jansen (en invités), een ontvangst met
verjaardagsetentje bij Harry van der
Zee met Peter Chappell, en een
homeopathiedag in Norg, volgde ik
van Groningen naar Ommen het
Pieterpad, de moeder aller wandel
wegen in Nederland. Soms liep ik
alleen, meestal liep er iemand met mij mee. Gemiddeld
wandelden we twintig kilometer op een dag, soms wat meer
als er onbedoelde omwegen werden gemaakt.
Dagen van alleen wandelen en contemplatie wisselden af met
vele boeiende ontmoetingen en casussen. En dat was ook de
bedoeling: dat omwille van mijn komst homeopaten mensen
uit de omgeving zouden uitnodigen. Dat men kennis met
elkaar maakt en over homeopathie praat. Dat ik casussen kan
‘doen’. Dat we praten over de noodzaak om over onze kleine
verschillen heen te stappen en onze gemeenschappelijke
basis te benadrukken. Dat we onze onzekerheden onderkennen, maar ook onze rechtmatige plaats opeisen. Dat we een
positieve boodschap uitdragen: homeopathie is immers een
effectieve, goedkope en onschadelijke geneesmethode.
Na een weekje thuis – voor man, kinderen en kleinkinderen,
vrienden, patiënten en lesgeven – zette ik de tweede
etappe in. Een hartelijk onthaal wachtte me bij twee
homeopaten uit Apeldoorn, die collega’s hadden uitgenodigd en een opendeurdag hadden georganiseerd. Met foto
stond de Walk in de plaatselijke krant aangekondigd. Voor
de wandeling naar Uddel kwamen meer stappers dan we
vlaggetjes voor op de rugzakken hadden. En dan ging het
vier dagen door de schitterende Veluwe. Vorige keer namen
homeopaten uit Almere mij mee voor een wandeling in de
Oostvaardersplassen waar ik mijn ogen niet kon geloven:
kuddes wilde paarden, burlende herten… En nu hier in de
Veluwe kruiste een moedereverzwijn met kleintjes ons pad.
Voor een van de dichtstbevolkte landen ter wereld blijkt
Nederland nog verbazingwekkend veel wilde natuur
overgehouden te hebben.
In Amersfoort en Soest was ik wederom te gast bij homeopaten en kwamen collega’s om een life case bij te wonen.
De volgende dagen ging mijn tocht door de Eempolder en
langs de voormalige Zuiderzee naar Muiden en Amsterdam.
Het was weeral zacht weer met soms een helderblauwe,
zonnige hemel: het kan niet anders of de goden zijn de
Walk for Homeopathy gunstig gezind.
Anne Vervarcke is klassiek homeopaat in Leuven en is op
haar zestigste verjaardag begonnen met haar Walk for
Homeopathy. Ze wandelt van homeopaat naar homeopaat
en doet verslag van haar ontmoetingen in haar column. Volg
haar op www.facebook.com/WalkForHomeopathy.
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