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Ruimte creëren voor scholing in bewustwording en 
holistisch genezen o.a. door: 

- het scheppen van een maatschappelijk 
draagvlak 

- het ijveren voor een wettelijk kader voor 
leermeesters en hun methoden en technieken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

European Commission 
For the attention of Mr. David Byrne 

       European Commissioner for  Health  
       and Consumer Protection 

 
 
Dear Sir, 
 
 
 
We would like to offer our views and concerns about health and health-strategy in Europe. 
 
We’ve read your paper “Enabling Good Health for all” with much attention and are 
enthusiastic to suggest solutions to some problems that you write about. 
 
For several years we have been working on creating room for schooling in awareness and 
holistic healing in Belgium and we have collected a lot of articles and letters about this 
subject.  
This paper is certainly not complete, but it explains the main lines of our work. 
The documents are written in Dutch. 
One of the enclosures is a leaf-let of our organisation. 
 
We want to thank you for the chance you give to the European citizens to participate in the 
reflection process and we are very interested in the results of your inquiry. 
If possible, we would like to hear about the outcome and would be very glad to be able to 
cooperate in any way. You can contact us on the e-mail address below.  
 
 
Yours sincerely, 
 
Nadia Deboom 
For vzw “Vrienden van Luk en Rita” 
              “Friends of Luk and Rita” 
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Inhoudsopgave 
 

- Huidige situatie in Europa: verregaande medicalisering 
 

- Ziekte beloond en gezondheid bestraft 
 
- Gezondheid als bijprodukt van bewustwording: van medicatie naar meditatie 

 
- Bijlagen: 

o De folder van vzw “Vrienden van Luk en Rita” 
o Overzicht van de werkgroepen van vzw “Vrienden van Luk en Rita” 
o  Tekst van de petitie, die we willen starten 

 
- Studiemateriaal: persartikels en websites                                                                                                  

bevindt zich op www.VriendenVanLukEnRita.org  
 
 
 

***** 
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Huidige situatie in Europa: verregaande medicalisering 
 
Er is in Europa een toenemende tendens bij de mensen om normale dagelijkse gevoelens, 
stemmingen, existentiële vragen of lichamelijke signalen als problemen te zien en in handen 
van de (medische) wetenschappers te geven i.p.v. hiervoor zelf een oplossing te zoeken en 
verantwoordelijkheid te nemen. Activiteiten van het dagelijks leven worden uitbesteed aan 
dokters, kinesisten, verpleegkundigen, logopedisten en andere specialisten. 
De natuurlijke band tussen ouder en kind en de steun van vrienden in het omgaan met 
situaties van alledag vallen weg. 
Natuurlijke processen worden bestreden of ondersteund door medicatie zonder dat dit 
noodzakelijk is. (Bijvoorbeeld: verhoogd aantal inleidingen, keizersneden, epidurale 
verdovingen bij bevallingen, maar ook een stijging van het aantal kijkoperaties en een 
overmatig gebruik van pijnstilling en anti-depressiva).  
Zo ontstaat vervreemding van het eigen lichaam en beginnen processen inwendig te 
woekeren, doordat ze slechts symptomatisch bestreden werden. 
Dit heeft niet alleen catastrofale gevolgen voor het individu, maar ook voor de maatschappij. 
Iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg wordt beschouwd als oppermachtig over 
leven en dood en de kosten voor sociale zekerheid rijzen de pan uit. 
De ongelijkheid tussen de ‘gezonden’ en ‘zieken’ wordt steeds groter en de geldstroom van 
diegenen die intensief aan hun gezondheid werken en er in investeren naar diegenen die dit 
juist niet doen, wordt steeds groter. 
 
De tekortkoming van de conventionele geneeskunde op het gebied van chronische ziektes, 
psychologische, sociale en spirituele problematiek komt niet alleen duidelijk naar voor in het 
feit dat we met zijn allen niet gezonder worden en het groot aantal zelfmoorden in 
ontwikkelde landen, maar ook in het overgrote aanbod alternatieve geneeswijzen. 
 
Naast een individueel en economisch gevolg heeft de medicalisering ook een wettelijk 
gevolg, want men kan er niet naast dat er een enorm circuit ontstaat van alternatieve genezers.  
De wetgeving is, wat dit betreft, niet aangepast aan de realiteit.  
Voor mensen die alternatief of complementair aan de conventionele geneeskunde willen 
werken, blijft de wet onduidelijk, in die zin dat er cursussen en congressen georganiseerd en 
diploma’s uitgereikt worden, maar men continu gevaar loopt veroordeeld te worden voor 
illegale geneeskunde.  
 
Europa zit vastgeroest in een aantal denkbeelden rond ziekte-gezondheid, waardoor er een 
groot gebrek is aan ruimte voor vernieuwing en openheid. Sommige wetten lijken uit de 
middeleeuwen te komen, waardoor iedereen, die niet klassiek medisch geschoold is en toch 
met een of andere vorm van gezond en/of bewust leven bezig is, verbannen wordt naar een 
illegale schemerzone. Wat dit betreft hinkt Europa achterop t.o.v. Amerika en Canada, waar 
er op dit gebied een grote openheid heerst.  
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Het is dubbelzinnig dat in het moderne Europa, waar men pretendeert een grote tolerantie, 
samenwerking en gelijkheid na te streven, op het gebied van gezondheid er zo een 
alleenheerschappij heerst van de klassiek medische wereld en de farmaceutische industrie. 
 
We zijn van mening dat het ook niet meer van deze tijd is dat sommige geneeswijzen en 
spirituele groei in het ene land mogelijk is en in een naburig land veroordeeld wordt. Zo is het 
bijvoorbeeld verboden met Bach-Bloesems te werken in België, terwijl dit in Nederland 
volkomen toegelaten is. 
 
Er mag geen misverstand bestaan dat de klassieke medische wereld zou overbodig zijn. 
Artsen zijn nodig. 
Wij streven naar een Europa waar naast conventionele geneeskunde ook plaats is voor 
holistisch genezen en scholing in bewustwording. 
 
Het is ook raar dat er reeds zovele studies gedaan werden i.v.m. een meer natuurlijke vorm 
van genezen dan medicatie, maar dat dit tot nog toe geen echte maatschappelijke verandering 
teweeggebracht heeft. Zo geeft bijvoorbeeld de franse psychiater David Servan-Schreiber zijn 
patiënten de raad te lopen i.p.v. anti-depressiva te slikken. Zo werd bewezen dat wandelen 
dementie voorkomt. Zo is het overgroot gedeelte van diabetes te wijten aan ongezonde 
voeding en tekort aan beweging. Zo is obesitas te wijten aan …  
Er is reeds zoveel kennis vergaard en toch zijn we met zijn allen niet gezonder geworden. 
 
 
 
Ziekte beloond en gezondheid bestraft  
 
Zoals U aanhaalt in Uw document (15-07-’04) gaat in het huidige Europa bijna het volledige 
bedrag van de Gezondheidszorg naar ziekte. 
 
Dit betekent dat wie een risicovol gedrag vertoont en daardoor ziek wordt, onderhouden 
wordt door mensen die hun verantwoordelijkheid wel opnemen en daardoor niet ziek worden. 
M.a.w. iemand met longkanker ten gevolge van roken, wordt onrechtstreeks betaald door 
iemand die niet rookt en aan sport doet.  
Iedereen weet ook dat gelijk welk gedrag hij vertoont, zal opgevangen worden door een 
sociaal vangnet en nooit zal afgestraft worden voor zijn ongezonde levensstijl (tenzij een 
daling van zijn levenskwaliteit). Dit werkt een onverantwoordelijkheid in de hand die groter 
wordt naarmate de medicalisering stijgt. 
 
Uw wens dat er 90% van de uitgaven naar gezondheidspromotie zou gaan en 10% naar ziekte 
i.p.v. omgekeerd - wat momenteel realiteit is –, is bij ieder van ons reeds werkelijkheid. 
Onze inbreng aan de sociale zekerheid is hoog en wat we kosten is miniem. 
Wij vragen dus geen (financiële) steun, maar enkel de ruimte om op een gezonde manier te 
leven (zie doelstellingen: “maatschappelijk draagvlak en wettelijk kader”). 
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Het is zo dat hoe beter iemand voor zichzelf zorgt, hoe minder die persoon moet  
ver-zorgd worden.  
Uit respect en eerbied voor het eigen lichaam zorgt men in de eerste plaats zelf voor zijn 
gezondheid. Dit vraagt geen overdreven inspanning, maar is de meest natuurlijke vorm van 
leven. 
 
Er is vanuit de overheid weinig aandacht voor echte gezondheidspromotie. 
Eerlijke informatie over wat gezond is en wat niet, wordt mede door de farmaceutische, de 
voedingsindustrie en landbouw achtergehouden. Produkten worden gepromoot of geboycot, 
naargelang het commerciële belang. Zo is er het voorbeeld van Stevia, wat een gezond en 
natuurlijk alternatief is voor suiker, dat omwille van commerciële belangen verboden wordt 
ten gunste van de produktie van suikerbieten. Ook wordt het nemen van een griepvaccin 
gepromoot ten nadele van echte weerstand-opbouwers zoals eten van voldoende fruit en 
groenten, voldoende buitenlucht, lichaamsbeweging, stoppen met roken en voldoende 
nachtrust. 
 
Natuurlijk kan het beleid niet de volle verantwoordelijkheid dragen voor iemands gedrag.  
Er is in die mate een eerlijkheid van het individu nodig, dat men handelt naar wat men weet. 
Bijvoorbeeld wordt reeds genoeg benadrukt dat roken ongezond is, maar toch zijn er nog 
mensen die roken. 
Dus informatie is een eerste stap, verandering een tweede… 
 
 
 
Gezondheid als bijprodukt van bewustwording: van medicatie naar meditatie 
 
In Uw dossier spreekt U over een bewustmaking van het individu over wat goed is en niet 
goed. Dit is zeer belangrijk. Bewustwording echter, waar wij mee bezig zijn, gaat verder dan 
niet roken en aan sport doen. 
 
Door zich bewust te zijn van elk gedrag, gevoel en gedachte is het mogelijk om een 
levenskwaliteit te ontwikkelen, die zelfs de oorzaak van ziekte onderschept. Indien er in 
dit bewustzijn toch een ziekte ontwikkelt, wordt alsnog de verantwoordelijkheid 
opgenomen voor de situatie. 
 
Hier komt dus bij dat, door de verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen leven en te 
investeren in gezondheid, de kosten die de maatschappij dient te dragen wegvallen of zeer 
gering zijn. Wij zijn allen mensen die –zowel in tijd als financieel- veel investeren in onze 
gezondheid (indien we een arts bezoeken is dit meestal nog om onze gezondheid te behouden 
en te verbeteren i.p.v. dat er een ziekte moet bestreden worden). Naast een goede gezondheid 
voor het individu heeft bewust leven dus een niet te onderschatten economisch gevolg. 
Eén van onze werkgroepen is bezig met een studie die de kosten voor de ziekteverzekering 
vergelijkt van de leden van onze vzw met de gemiddelde Belg. 
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Samen met getuigenissen van elk van ons hoe ons leven eruit zag vooraleer we de weg van 
scholing in bewustwording gingen en op dit moment, geeft dit alles duidelijk aan dat 
bewustwording en het opnemen van verantwoordelijkheid recht evenredig staan met een 
daling van de kosten voor de sociale zekerheid. 
 
Naast dit niet te onderschatten maatschappelijk gevolg geeft de weg van bewustwording 
een enorme levensvreugde voor onszelf en onze omgeving, waarmee we tegelijk 
meebouwen aan een betere wereld. 
 
 
 
 

- - -  



- Ruimte creëren voor scholing in 
bewustwording en holistisch genezen 
met respect voor de keuzevrijheid van de 
mens;

- Aanpassing van de wetgeving aan de 
realiteit: wettelijke bescherming voor 
leermeesters en hun methoden en 
technieken.

Deze folder werd gemaakt door:

Frank Van Steenkiste
Jean-Phillippe De Potter
Lutgard Bassez
Rita Dousselaere
Ontwerp: Bart Verbauwhede

Vrienden van Luk en Rita vzw
Wortegemstraat 7
B-9771 Nokere
Fax 09/ 383 06 18
info@vriendenvanlukenrita.org
www.vriendenvanlukenrita.org

CONTACTADRES

De DOELSTELLING van
de VRIENDEN van LUK en RITA

De tijd is rijpLuk Scholten (°1944) en Rita Avet (°1954) 
werken sinds 1985 samen als zelfstandig 
gevestigde therapeuten te Sint-Maria-
Aalter, onder de naam ‘De Reiziger’. Luk 
Scholten heeft diverse opleidingen in psycho-
therapie. Rita Avet is gespecialiseerd in 
Bachbloesemtherapie en  polariteitsmassage. 
Beide hebben opleidingen en jarenlange 
ervaring in Kung-Fu, Tai-Chi en meditatie.
Samen begeleiden zij mensen naar zelf-
ontplooiing en bewustwording. 



Onze maatschappij is een kennis- en 
welvaartsmaatschappij met een overmaat aan 
informatie en een instelling die gericht is op 
consumptie en directe bevrediging van vaak 
kunstmatige behoeften. De materiële welstand 
is groot, en de geestesarmoede evenzeer.
Ons geestelijk en lichamelijk welbevinden is 
soms veraf. Meer en meer gaan mensen op zoek 
naar een diepere zingeving.

Dit is ook ons verhaal… .
Wij hebben van daaruit gekozen om te groeien 
in bewustzijn met Luk Scholten en Rita Avet als 
leermeesters.  Bij hen leren we diepere lagen 
in onszelf ontdekken waardoor we ‘heel-er‘ 
worden. We worden blijer, vrijer en gezonder 
door ons bewust te worden van negatieve 
karaktertrekken en andere belemmeringen van 
de levenskracht. Zo leven we meer en meer 
in harmonie met onszelf en de wereld om ons 
heen.

De wetenschap van nu (b.v. de kwantumfysica…) 
bevestigt dit eeuwenoude wereldbeeld: ‘alles 
is één geheel, alles is verbonden met elkaar, 
en alles heeft invloed op elkaar’.  Geest 
en materie zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.  De mens, de wereld, de hele 
kosmos, is niet te herleiden tot het louter 
materieel aspect. 

                Dit is de kern van het
   holistisch wereldbeeld.

De mens is meer dan een louter materiële 
verzameling organen en chemische reacties. 
Hetgeen een mens een mens maakt is zijn 
bewustzijn, zijn ziel. De mens is een bezield 
wezen! Ziekten zijn vaak een signaal dat er iets 
fout gaat op het niet-lichamelijke vlak, het zijn 
signalen van de Ziel.

De mens voelt meer en meer de drang naar eenheid in 
zichzelf waardoor er over de hele wereld mensen
op diverse manieren bezig zijn met heelwording en 
bewustwording. 
Zo zijn er kernen die bezig zijn met groeien in bewustzijn 
en zelfontplooiing door meditatieve technieken en 
andere manieren om inzicht te verwerven in zichzelf. 
Anderen richten zich op energetische aspecten 
b.v.  bloesemremedies, homeopathie, acupunctuur, 
osteopathie, aromatherapie, reiki, hypnotherapie, licht- 
en kleurtherapie, reflexologie, polariteitstherapie, 
reïncarnatietherapie, reading en healing, channeling, 
rebirthing, klank-therapie, shiatsu, yoga,…. 

Binnen het holistisch genezen heeft alles zijn plaats, 
zowel de reguliere geneeskunde als al de voornoemde 
methoden en technieken. Geen enkele sluit een andere 
uit, meer nog, een samengaan van dit alles kan enkel 
een gezondere maatschappij betekenen.

Wij hebben ervaren dat de nood voor het maat-
schappelijk erkennen van deze realiteit groot 
is en dat zeker in België de wetgeving onto-
ereikend is. 

Iedereen die mensen op gezondheidsvlak wil 
helpen en niet werkzaam is binnen de reguliere 
geneeskunde,is niet wettelijk erkend en dus il-
legaal bezig.
Mensen die andere mensen begeleiden bij 
spirituele zingeving lopen het risico veroor-
deeld te worden wegens illegale geneeskunde.  
Nieuwe stromingen worden in de kiem gesmoord 
door de verouderde wetgeving.

Daarom hebben wij een vzw opgericht.
Wij ijveren voor een aanpassing van de huidige 
wetgeving zodat groeien in bewustzijn, zel-
fontplooiing en holistisch genezen een plaats 
krijgen in de maatschappij.

De leermeesters en therapeuten hebben nood 
aan deze wettelijke bescherming, waardoor 
tegelijkertijd de keuzevrijheid van hun cliënten 
gevrijwaard wordt.

Foto: De vrienden van Luk en Rita



  

 

 

 

 
Overzicht van de werkg

 
A. Achtergrond 
 
De vzw 'Vrienden van Luk en Rita' werd opgeri
Luk Scholten en Rita Avet door de mensen die
bewustwording en zelfontwikkeling met Luk Sc
 
De oprichting van de vzw is ontstaan vanuit he
klimaat is dat ruimte en bescherming biedt aan
spirituele zingeving, of mensen helpen vanuit e
Automatisch worden daardoor ook de mensen 
zelfontwikkeling en dieper welbevinden beperk
 
De doelstelling van onze vzw is dan ook de hu
een aanpassing van de wet.  Om dit streven te
maatschappelijk een bredere visie ontstaat in v
dat er een besef is van de nood aan transparan
samenleving.  
 
De leden van de vzw hebben werkgroepen opg
verschillende aspecten van onze doelstelling. W
werk dat op dit ogenblik gedaan wordt of werd 
 
B. Werkgroepen 
 
1. Afbakening en definiëring van de termen
- wat is een diagnose stellen   
- wat is pendelen (radiësthesie) 
- wat is spirituele groei  
- wat is reguliere geneeskunde, alternatieve 
 
 
2. Het juridisch aspect 
- studie van de huidige Belgische wetgeving

uitspraak hebben kunnen komen. 
- studie van de parlementaire vragen en wet

zijn. (vb. wetsvoorstel van 17 juli 1998 inge
- studie van de wetgeving omtrent deze mate
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vervolg overzicht van de werkgroepen

 
 
 
3. Gezondheidszorg   
- studie over hoe de toenemende medicalisering van existentiële aspecten van het welzijn 

van de mens zorgt voor een buitensporige budgettaire kost voor de ziekteverzekering, 
terwijl de hulp die de medische wereld kan bieden op een ander terrein ligt. 

- studie van het aantal mensen dat naast medische hulp ook complementaire hulp zoekt.   
- vergelijking van de kost voor de ziekteverzekering van onze groep mensen (die aan 

zelfontwikkeling doen) met de doorsnee Belg. 
 
 
4. Economie 
- studie van de grootte van de kapitaalstroom naar het buitenland door Belgen die daar 

opleidingen/cursussen/workshops volgen;  
- studie van de prijs en het aantal deelnemers aan cursussen in België georganiseerd door 

buitenlanders;  
- schatting van het aantal mensen dat werkzaam is in een schemerzone in België, zonder 

zich officieel als zelfstandige te vestigen. 
 
 
5. Maatschappelijke belangrijkheid 
- overzicht van wat er bestaat aan cursussen en organisaties die bezig zijn met 

bewustwording, spiritueel welzijn of holistisch genezen. 
- overzicht van TV-programma's en interview met BV's waarin dit aspect aan bod komt. 
- overzicht van wat er in de pers (kranten en tijdschriften) verschijnt omtrent deze materie. 
- overzicht van groepen en mensen in binnen- en buitenland die onze doelstelling  

ondersteunen. 
- bekendmaking van onze vzw en onze doelstelling en ontwikkeling van strategieën om 

onze doelstelling te realiseren (petitie, enquêtes, verkenning van het politieke landschap 
en contacten met politici en parlementsleden) 

 
 
 
 

* 
* * 

 
 
 
 
 
 
 

dit overzicht werd gemaakt 
door Gerda Onderbeke 

VriendenvanLukenRita@pandora.be  

Vrienden van Luk & Rita vzw  Wortegemstraat 7  B-9771 Nokere 
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Petitie voor een wettelijke bescherming van scholing in 
bewustwording en holistisch genezen. 
 
Onze welvaartsmaatschappij beschikt over een hoogtechnologische en zeer toegankelijke 
geneeskunde. Niettegenstaande zijn er steeds meer chronische en psychische ziekten, 
vereenzaming, depressies en zelfmoorden. De kerken lopen leeg, ze voldoen niet aan de 
vraag naar een diepere zingeving. Steeds meer mensen zijn op zoek naar dieperliggende 
oorzaken van ziek-zijn en kiezen voor een bewuster leven. 
 
Overal in België en in de wereld ontstaan er kernen waar mensen aan bewustzijnsgroei 
doen. Wist je dat 70% van de Belgen zijn heil ook in alternatieve therapieën zoekt? 
 
Maar… 

iedereen die mensen op gezondheidsvlak helpt en niet werkzaam is binnen de 
reguliere geneeskunde, is illegaal bezig in België. Leermeesters die mensen begeleiden bij 
spirituele zingeving lopen het risico veroordeeld te worden wegens illegale geneeskunde. 
Op heden zijn er geen wetten die deze mensen beschermen. 
 
Wist je dat pendelen van Bachbloesems illegale geneeskunde is en bestraft wordt met fikse 
geldboetes en een celstraf (vonnis Hof van Beroep te Gent dd. 28/10/2003)? Duizenden 
Belgen riskeren om beboet te worden omwille van onwettige uitoefening van de 
geneeskunde. Nieuwe stromingen en initiatieven maken geen kans door de verouderde en 
beperkte wetgeving. 
 
Mensen worden beperkt in hun keuzevrijheid  

- zolang alternatieve therapieën niet wettelijk geregeld zijn; 
- zolang spirituele leermeesters geen wettelijke bescherming genieten en 

veroordeeld worden voor illegale geneeskunde. 
Zowel de internationale pers als internationale instanties (VS Ambassade, OVSE) hebben 
België hiervoor al meermaals op de vingers getikt. Door de verouderde wetgeving 
overtreedt België de rechten van de mens (art. 18) 
 
De tijd is rijp… 
 voor het erkennen van de holistische visie op leven en genezen. Dit wil zeggen dat 
scholing in bewustwording, meditatie, bloesemremedies, homeopathie, acupunctuur, 
osteopathie, aromatherapie, reiki, allerhande technieken en therapieën en reguliere 
geneeskunde hand in hand gaan. Geen enkele sluit de andere uit, meer nog een samengaan 
van dit alles is noodzakelijk. Dit laatste kan enkel het scheppen van een gezondere 
maatschappij betekenen aangezien alles onlosmakelijk verbonden is. Alles heeft zijn 
plaats in het Bestaan. Vanuit deze visie is het achterhaald dat enkel de reguliere 
geneeskunde wettelijke bescherming geniet. In onze maatschappij is er nood aan alle 
manieren van genezen die de mensen ten goede komen zowel in lichaam als in ziel. 

Vrienden van Luk & Rita vzw 
Wortegemstraat 7 T uw telefoonnummer info@vriendenvanlukenrita.org 
B-9771 Nokere F 09 383 06 18 www.vriendenvanlukenrita.org 
 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 
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