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Intermezzo

Behandel nocebo met placebo!
Het placebo-effect kent u. Dit is de verwachting dat een behande-

ling een heilzaam effect zal hebben. Een pilletje waar geen werk-

zaam bestanddeel in zit, kan op die manier de klachten verhelpen. 

Tussen de 20 en 40% van de volwassenen en 50% van de kinderen 

is hier gevoelig voor. Een placebo helpt, maar werkt niet.

Er is ook een nocebo-effect. Dit is de verwachting dat iets kwaad 

doet. Er zijn mensen die tijdens of pal na een telefoongesprek 

met een mobieltje hoofdpijn of een beroerd gevoel in hun hoofd 

krijgen. Ze wijten dat aan de elektromagnetische straling. Het 

woord straling klinkt al eng. Maar het zijn gewoon onschadelijke, 

hoogfrequente radiogolven waarmee het gesprek wordt doorge-

zonden.

Een groep van deze gevoelige personen is onderworpen aan een 

test met afwisselend echte radiogolven en een nepprocedure 

waarbij het apparaat uit stond. Het onderzoek heeft een fraaie, 

dubbelblinde opzet en een grote bewijskracht. Noch de proefper-

soon noch de onderzoeker wist of het apparaat aanstond of niet. 

Het blijkt dat deze gevoelige mensen even vaak klachten krijgen 

ongeacht of er nu wel of geen elektromagnetische golven uit het 

mobieltje kwamen. Dit is een nocebo-effect. Deze mensen ver-

wachten hoofdpijn te krijgen van de elektromagnetische straling 

en krijgen die dan ook.

Juist deze mensen die gevoelig zijn voor hun eigen sombere 

verwachting, het nocebo-effect, zullen ook gevoelig zijn voor 

het placebo-effect. Er is dus een gat in de markt. Behandel het 

nocebo-effect met een placebo-effect. Laten de fabrikanten een 

placebomobieltje maken. Iets logger, iets lelijker en iets duurder, 

voorzien van een EMS-schild, dermatologisch getest. Dit schermt 

elke elektromagnetische straling af. Dit hoeft niet echt zo te zijn, 

maar dat houden ze geheim. Het hoeft alleen maar op de verpak-

king te staan.
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