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Chiropraxie (of chiropractie) is enorm populair. Er zijn ongeveer 70.000 praktiseerders met officiële
vergunning in de Verenigde Staten alleen, en miljoenen mensen die jaarlijks behandeld worden.
De meeste patiënten die voor het eerst een chiropractor bezoeken doen dat voor lagere rugpijn, nekpijn en hoofdpijnen.
Chiropraxie werd ontwikkeld in de late 19de eeuw door Daniel David Palmer (1845-1913), een occultist die spiritistische samenkomsten bijwoonde. Chiropraxie was een uitwas van zijn “magnetische genezing” of praktijk van hypnose. De eerste chiropraxieschool maakte deel uit van Palmer’s
magnetische infirmerie.
Tijdens een gerechtelijk onderzoek in 1905 weigerde Palmer de eedformule “zo helpe mij God” uit
te spreken, en protesteerde: “Ik wil geen enkele hulp van God” (“Osteopathy and Chiropractice”, 11
nov. 2004, http://quackfiles.blogspot.com/2004/11/osteopathy-and-chiropractic-little.html).
Een fundamentele doctrine van klassieke chiropraxie is “wervel-subluxatie1”. Dit verwijst naar “tal van symptomen waarvan men denkt dat ze
verschijnen als gevolg van een verkeerd gerichte of verstoorde ruggewervel” (Wikipedia). Het is NIET iets dat gezien of gemeten kan worden, en
dat staat in contrast met de medische definitie van ruggegraat-subluxatie
als zijnde “een grote, verwringing van de wervel die objectief kan gemeten worden”
“Het chiropractische wervel-subluxatiecomplex is een bron van controverse en verwarring geweest sinds haar aanvang in 1895 met critici aan
zowel de binnen- als de buitenzijde van het beroep, te wijten aan ZIJN
METAFYSISCHE OORSPRONGEN en beweringen van ver reikende
effecten” (Wikipedia).
Palmer geloofde dat de verlichting van subluxaties een behandeling was
voor 95% van alle aandoeningen (The Chiropractor's Adjuster, 1910).

Daniel David Palmer

De volgende beschrijving van de praktijk van chiropraxie die hij gaf is pure kwakzalverij:
“De hoeveelheid zenuwspanning bepaalt gezondheid of kwaal. … De aard van de kwaal hangt af
van welke zenuwen te gespannen of te slap zijn. Lichaamsfuncties uitgevoerd op een normale manier en met een normale hoeveelheid, resulteren in gezondheid. Ziekten zijn toestanden die resulteren uit zowel een exces als een deficiëntie in het functioneren. Het dualistische systeem - geest en
lichaam - verenigd door verstandelijk leven - de ziel - is de basis van deze biologische wetenschap,
en zenuwspanning is de basis van functionele activiteit in gezondheid en ziekte. Geest, ziel en lichaam stellen het wezen samen, de bron van mentaliteit [mentality: denkwijze]. Aangeboren en
aangeleerd, twee mentaliteiten, zorgen voor het welzijn van het lichaam en zijn omgevende milieus.
Chiropractors corrigeren abnormaliteiten van zowel het intellect als die van het lichaam.
“Deze ontdekkingen en hun ontwikkeling in een goed gedefinieerde wetenschap zijn meer waard
voor de student, praktiseerder en zij die gezondheid verlangen, dan alle therapeutische methodes
gecombineerd. Ik ben de voortbrenger, de Bron van het essentiële principe dat ziekte het resultaat is
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Subluxatie: disfunctie van het zenuwstelsel. De opheffing van subluxaties doet men via gedoseerde mechanische impulsen. In de chiropraxie ligt de nadruk op de manuele handeling, inclusief correcties van de ruggenwervels in de wervelkolom. (Wiki).
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van te veel of niet genoeg functioneren. Ik schiep de kunst van het aanpassen van wervels, met gebruikmaking van de spinale en dwarse processen als hefbomen…” (Palmer, The Chiropractor's
Adjuster, 1910).
Bartlett (1882-1961) [Bartlett Joshua Palmer, zoon en leerling van D.D. Palmer] geloofde dat hij de
theorie van chiropraxie ontvangen had van God. Hij schreef:
“Ik heb de chiropraxie ontvangen van de andere wereld, vergelijkbaar
met Mrs. Eddy [stichter van de Christian Science cult]. … we moeten
een religieus hoofd hebben, iemand die de stichter is, zoals Christus,
Mohammed, Joseph Smith, Mrs. Eddy, Martin Luther en anderen die
religies gesticht hebben. Ik ben de bron. Ik ben de stichter van chiropraxie in zijn wetenschap, in zijn kunst, in zijn filosofie en in zijn religieuze fase. Nu, als chiropractors mij willen claimen als hun hoofd,
hun leider, dan is de weg duidelijk. Mijn geschriften zijn gradueel die
richting opgegaan, totdat het nu de tijd is om aan te nemen dat wij
hetzelfde recht hebben als christelijke wetenschappers. … Als u mijn
boek van nabij leest, zal u vinden dat er een religie in vervat is, alhoewel ik dat zo niet noem”.
(Brief van D.D. Bartlett aan P.W. Johnson, 4 mei 1911,
http://www.chiro.org/Plus/History/Persons/PalmerDD/PalmerDD%27s_Religion-of-Chiro.pdf).
Daniel Palmers zoon Bartlett, die ook verwikkeld was in het occulte, was verantwoordelijk voor het
populariseren van chiropraxie en het te verheffen tot een acceptabele medische praktijk. Ook hij
geloofde dat subluxaties de oorzaak zijn van de meeste ziekten (“Chiropractic”, Citizendium).
Bartlett was tegen vaccinatie en wees de ziektekiementheorie van infectueuze ziekten af, iets wat
fundamenteel is voor de moderne geneeskunde en die zo heilzaam is geweest voor de mensheid.
Deze dwaze houding is doorgegaan tot een groot percentage van chiropractors.
“Toen de polio-epidemie op zijn hoogtepunt stond in het midden van de jaren (19)50 en het Salkvaccin werd gepromoot voor de immunisatie tegen polio, voerde de National Chiropractic Association campagne tegen poliovaccinatie en adviseerde chiropractische correcties als preventie en behandeling van de ziekte. … Leunend op de theorie dat het corrigeren van ‘wervelsubluxaties’ ziekte
zal voorkomen en genezen door het verwijderen van ‘zenuw-interferentie’ en het lichaam zijn immuunsysteem zal opdrijven, zijn er nog steeds veel chiropractors die tegen vaccinatie, fluoridatie en
andere obligate maatstaven van de openbare gezondheidszorg zijn. Ondanks het historische succes
van vaccinatie ondersteunen geen van de twee belangrijkste chiropractische genootschappen verplichte vaccinatie. … Alhoewel vandaag de dag minder chiropractors openlijk vaccinatie tegenstaan, is het aantal dat dit wel doet significant” (Samuel Homola, How Chiropractice Subluxation
Theory Threatens Public Health, http://www.chirobase.org/01General/risk.html).
Bartlett die de leer van de Bijbel afwees, geloofde, samen met zijn vader Daniel, dat een intelligente
natuurlijke genezingsenergie, met de naam Innate [ Innate Intelligence: “aangeboren intelligentie”], doorheen het lichaam vloeit en verbonden is met de “Universele Intelligentie” of “Grote
Geest” die het universum doordringt. Dit is gebaseerd op de heidense leer van het panentheïsme2
dat God in alles is. Palmers Innate is vergelijkbaar met het taoïstische chi. Hij geloofde dat Innate
doorheen het zenuwstelsel vloeit en geblokkeerd kan worden. Chiropraxie, dat “met de hand gedaan” betekent, manipuleert de ruggegraat, of corrigeert deze, om blokkades te verwijderen, waardoor het lichaam zijn eigen genezingscapaciteiten kan onderhouden. Palmer zei: “Wij diagnosticeerden, behandelden of genazen niet. Wij analyseerden, corrigeerden de oorzaak, en het Innate in
de patiënt deed de genezing” (Joseph Keating, Notes on B.J. Palmer and the Palmer School).
Bartlett schreef:

2

Van het Gr. pan (geheel) + Gr. en (in) + Gr. theos (god). De filosofische opvatting dat God de eenheid is van al wat is,
zonder dat God ondergaat in het Al, of het Al opgaat in God. (Van Dale). De zienswijze dat God immanent (= lett. “er
in blijvend”) is in het gehele universum, dat het universum een deel is van God en dat God de drijvende kracht is.
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“De fundamentele oorzaak van alle ziekten ligt tussen de Innate Intelligence en het lichaam; in de
interferentie tot de normale en natuurlijke kwantiteit van wegleidende stroming tussen Innate Intelligence en het lichaam; in de interferentie tot de normale en natuurlijke kwantiteit wegleidende
stroming van het lichaam tot Innate Intelligence. Deze interferentie tussenin kan elk van beide ziek
maken” (Palmer, The Science of Chiropractic its Principles and Philosophies, vol. 22, 1949).
Zoals we zullen zien is chiropraxie in recente decennia vertakt in vele occulte praktijken. Chiropractors gaven ons Toegepaste Kinesiologie3 (George Goodheart), Iridologie (Bernard Jensen),
Neuro Emotionele Techniek (Scott Walker), Touch for Health (John Thie), en Gedragskinesiologie4
(John Diamond).
De Encyclopedia of New Age Beliefs beschrijft waarom het zo’n kleine stap is van chiropraxie naar
alle soorten van occult mysticisme:
“Het is belangrijk de logische connectie te begrijpen tussen chiropraxie, het potentieel om je te begeven in de geestenwereld, en spieren testen. Klassieke chiropraxie leidt gemakkelijk tot het accepteren van een spiritistisch of geestenrijk in relatie tot gezondheid. … Dat Goodheart spiritistische
middelen kan gebruikt hebben om zijn systeem van toegepaste kinesiologie3 te ontwikkelen, zou
niet moeten verrassen. Bovendien, alhoewel bepaalde elementen van het chiropractische beroep
wetenschappelijk georiënteerd zijn en verantwoord uitgeoefend worden, verwerpt chiropraxie zelf
de veiligheden van de wetenschappelijke methode. Historisch gezien stond chiropraxie medische
wetenschap tegen en verwierp ze alle resultaten die haar theorieën weerlegden. Een voorbeeld: chiropraxie was gesticht op de grondslag van de valse theorie van subluxaties die de oorzaak zou zijn
van alle ziekten, en zijn vroeg concept van de ‘Innate’ is moeilijk te onderscheiden van spiritistische energie in het algemeen”.
Er is geen bewijs voor de theorie van subluxaties, en chiropraxiediagnose en -remedie zijn schandalig subjectief en contradictorisch.
“Eén comité tegen fraude in de gezondheidszorg zond een gezond vier jaar oud meisje naar vijf
verschillende chiropractors voor een fysieke checkup. De ene beweerde dat de schouderbladen van
het kind ‘uit hun plaats’ waren en dat zij geklemde zenuwen had aan haar maag en galblaas’. Een
andere zei dat het bekken van het kind ‘verdraaid’ was. Een derde zei dat de ene heup hoger stond
dan de andere en dat een slechte uitlijning van haar ruggegraat haar in de toekomst hoofdpijnen,
digestieve problemen, zenuwachtigheid en andere storingen zou bezorgen. Een volgende voorspelde
dat als haar ‘kortere linkerbeen’ niet behandeld zou worden ze later een probleem zou hebben met
het baren van kinderen. De vijfde vond heup- en nekproblemen en manipuleerde dat zonder toestemming te vragen” (Ankerberg and Weldon, Can You Trust Your Doctor, p. 234).
Voor meer voorbeelden hiervan zie “Undercover Investigations of Chiropractors” door Stephen
Barrett (http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/chiroinv.html).
Het probleem van chiropraxie-afhankelijkheid is groot. Ik heb persoonlijk van vele mensen geweten
dat zij hun chiropractor regelmatig bezochten voor afstellingen. Dr. Andrew Weil zegt:
“Chiropractors zijn erg succesvol in het aan hen afhankelijk maken van patiënten. Ik heb nooit gehoord van een patiënt die bij een eerste bezoek aan een van deze praktiseerders gezegd werd dat hij
of zij een normale wervelkolom had. Er zijn altijd te corrigeren subluxaties. De meeste patiënten
wordt gezegd dat zij regelmatig voor manipulatie moeten terugkomen opdat de correctie zou ‘houden’. Het is de tendens bij chiropractors om mensen te verleiden tot een lange en dure therapie”
(Can You Trust Your Doctor, p. 235).
Er zijn verschillende types van chiropractors vandaag. Het artikel over chiropraxie in de Citizendium5 deelt hen in vier categorieën in:
TRADITIONELEN handelen met subluxatie en promoten een breed scepticisme tegen kindervaccinatie, farmacologie en medische zorg.
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Zie over Toegepaste Kinesiologie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kinesiologie.pdf.
Eng. Behavioral Kinesiology.
5
http://en.citizendium.org/.
4
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OBJECTIEVEN focussen ook op het corrigeren van subluxaties, maar zij moedigen hun patiënten aan medische dokters te consulteren wanneer dat noodzakelijk is.
MIXERS passen meerdere diverse diagnostische en behandelingsbenaderingen toe, inbegrepen
naturopatische remedies en fysische therapieën.
REFORM chiropractors integreren in hun praktijk hedendaagse geneeskunde en onderschrijven
niet de filosofie van Palmer of de subluxatietheorie.
Alhoewel het gebied van de chiropraxie bezaaid is met kwakzalverij en occultisme, zijn niet alle
chiropractors in deze dingen betrokken. Een minderheid [!] past louter fysische correcties en massages toe om neuromusculoskeletaire kwalen te behandelen in plaats van een occulte “innate” of
een subluxatieniveau, en zij veroordelen de moderne geneeskunde niet.

10 Beschermende maatregelen tegen occulte geneeswijzen
1.

Laat niemand u therapeutisch aanraken die een occulte filosofie aanhangt

2.

Laat niemand u therapeutisch behandelen die een occulte filosofie aanhangt

3.

Gebruik geen medicijnen die een wezenlijk occulte oorsprong hebben

4.

Gebruik geen voedsel overeenkomstig voorschriften van een occulte therapie of filosofie

5.

Stel geen geloof of vertrouwen in enige therapie die occulte wortels heeft

6.

Stel geen hoop in enige therapie die occulte wortels heeft

7.

Gok niet (“baat het niet dan schaadt het niet”) op enige therapie die occulte wortels heeft

8.

Geloof geen enkele filosofie die occulte wortels heeft

9.

Ga niet mild om met enige filosofie die occulte wortels heeft

10. Handel en wandel geenszins naar enige filosofie die occulte wortels heeft
Het gaat hier in wezen om het behoedzaam mijden van afgoderij en demonie!
M.V.

Lees ook:
o Osteopathie & Chiropraxie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/osteopathie-chiropractie.pdf
o Toegepaste Kinesiologie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kinesiologie.pdf
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NewAgeGeneeswijzen.pdf (Engels)
o http://skepp.be/nl/gezondheid/alternatieve-behandelingen/osteopathie/osteopathiewetenschap-kwakzalverij#.UQfVkfJBHTo
o http://nederlands.skepdic.com/dict_osteopathie.htm
o En verder onder “Alternatieve Geneeswijzen”: http://www.verhoevenmarc.be/#Alternatieve
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