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Van de 
redactie 

D egene die goed om zich 
heen kijkt, bekruipt yaak 
een gevoel dat wij een ach

terhoedegevecht voeren. Als de me
tastasering van een kwaadaardig ge
zwel trachten de kwakzalvers de of
ficiële geneeskunde te infiltreren. 
Door het misleidend hanteren van 
bepaalde terminologieën - misbruik 
van het woord geneeskunde, voor
afgegaan door gewichtige karakteri
seringen als alternatief, complemen
tair, orthomoleculair - trachten zij 
zich te legitimeren. Daarnaast'pro

beert men een ingang te krijgen in 
doorgaans als te goeder trouw be
kend staande organisaties. Vermoe
delijk gedragen door een zekere 
mate van verdraagzaamheid, dan 
wel door angst een in toenemende 
mate een populair wordende boot 
te missen, wordt hen de kans ge
boden op symposia en congressen 
het woord te voeren. Zo lezen wij in 
het programma van het KNGF-con-
gres, dat 5 en 6 November j.l. in het 
Congrescentrum te 's Gravenhage 
gehouden werd o.a. de volgende 
proramma-onderdelen: "Lezing door 
mevrouw R. Spermon-Marijnen over 
passieve bewegingen van craniale 
structuren als therapeutische bena
dering bij kinderen met chronische 
sinusitis" en: "Lezing door de Heer 
E. Stöteler over de behandeling van 
bekkenproblematiek door middel 

van klassieke homeopathie". Een 
ander voorbeeld is de "British Me
dical Journal" die, onder de titel 
"Complementary Medicine", in een 
grote serie artikelen de tovenaars 
aan het woord laat. 

Dat wij de strijd niet opgeven, 
blijkt ook uit dit nummer van ons 
actieblad. Uit het verslag van de 
jaarvergadering wordt opnieuw dui
delijk dat de Vereniging springle
vend is, nieuwe uitdagingen niet uit 
de weg gaat en bereid is haar nek 
uit te steken. Dit is ook begrepen 
door de tallozen die zich de laatste 
tijd als nieuw lid hebben doen in
schrijven. Wij hopen dat de lezers 
onze boodschap verspreiden. Aar
zelt niet hiertoe onze affiche bij het 
secretariaat aan te vragen en in Uw 
instelling, instituut duidelijk zicht
baar aan te brengen. • 

Jaarvergadering 
Op 9 Oktober j . l . werd in het laarbeursgebouw te Utrecht 
de goed bezochte jaarvergadering gehouden. Na een korte 
inleiding door de Voorzitter volgde het wetenschappelijke 
gedeelte: een voordracht door prof, dr. ir. D. Kromhout.  
Hierop volgde het huishoudelijke gedeelte van de vergadering 
met het jaarverslag van de secretaris.  
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S inds de vorige jaarvergadering op 
zaterdag 10 oktober 1998 is het be

stuur wederom 6 maal bijeengeweest. 

Het Bestuur heeft ondermeer aan
dacht besteed aan de volgende za
ken: 
• De affaire Roel van Duijn met het 
Kushi instituut van de kwakzalver 
Adelbert Nelissen te Amsterdam. 
H De sportarts vd Zwaan (in actie
blad nr. 2 met de naam "Rotgans" 
aangeduid), als cardioloog verbon
den aan het Dijkzicht te Rotterdam, 
die inmiddels door de Raad van Be
stuur op non-actief is gesteld. 

• Advertentie in het NtvG en het or
gaan van de KNMT; heeft een 70-tal 
nieuwe leden opgeleverd. 
• De brochure is wederom geactu
aliseerd. 
• Het aktieblad heeft een nieuwe 
stijl gekregen. 
• Er is n.a.v. suggesties van de vori
ge jaarvergadering een poster ge
maakt. 
• Uiteraard is veel aandacht besteed 
aan de affaire Houtsmuller, zijn boek
werkje "Het dr. Houtsmullerdieet" en 
zijn rechtszaak tegen de VtdK. 

Houtsmuller was als gastspreker 
uitgenodigd op het jubileumcongres 
op 26 en 27 maart van het NKB/ 
KWF. Hiertegen was door onze ver
eniging bezwaar gemaakt. De nodi
ge publiciteit was hiervan het ge
volg. Intussen gaf Houtsmuller in 
het televisieprogramma Barend & 
Witteman toe dat zijn ziektegeschie
denis anders was dan in zijn Houts
mullerdieet beschreven. Enkele uit
spraken van onze voorzitter en de 
secretaris waren voor Houtsmuller 
aanleiding een kort geding tegen 
Renckens aan te spannen. De zitting 
had plaats op 4 mei in de Arrondis
sementsrechtbank te Amsterdam. De 
vereniging werd - evenals bij de 
VSM zaken - weer op voortreffelijke 
wijze bijgestaan door ons bestuurs
lid Theo Douma. 
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De uitspraak in het kort geding 
Houtsmuller/VtdK volgde op 12 mei 
1999. 

Het bestuur was buitengewoon 
content met de uitspraak. 

De overwegingen van de recht
bankpresident Mr. R. Orobio de 
Castro waren (samengevat) de vol
gende: 
• Vrijheid van meningsuiting. Gelet 
op het grote algemene belang van 
gezondheid wordt het gebruik van 
krachtige bewoordingen toegestaan 
zolang ze niet nodeloos kwetsend 
zijn. 
• Afwezigheid van bewijs voor de 
werkzaamheid van het H.-dieet; H. 
kan verwachten dat deze geneeswij
ze krachtig zal worden bestreden; 
zeker door de VtdK. Benaming 
"kwakzalverij" is gerechtvaardigd. 
• De ziektegeschiedenis is anders 
dan tot nu toe werd aangenomen. 
H. heeft* er onvoldoende voor ge
zorgd dat de onjuiste voorstelling 
van zaken is gecorrigeerd. Dit recht
vaardigt dat jegens H. de kwalifica
tie leugenaar wordt verbonden. 
• De term "oplichter" is door de 
VtdK op de zitting van het kort ge
ding op 4 mei j.l. met succes be
twist. 
• Het gebruik van de termen 
"kwakzalver" en "leugenaar" wor
den voorshands niet onrechtmatig 
geacht. 
• H. wordt als de in het ongelijk ge
stelde partij, veroordeeld in de kos
ten van het geding. 
• De gevraagde voorzieningen -
rectificatie in Telegraaf, Algemeen 
Dagblad, Trouw en het Parool met 
een dwangsom van f. 100.000,-/dag 
alsmede een verbod op de uitla
tingen leugenaar, kwakzalver, op
lichter of andere beledigende uit
latingen ook met eenzelfde dwang
som - zijn geweigerd. 

De volledige tekst is afgedrukt op 
pagina 2 in het Actieblad nr. 3. 

Houtsmuller heeft aangekondigd 
tegen deze uitspraak in hoger be
roep te gaan. 

Voorts zijn de volgende zaken ver
meldenswaard: 
• Optreden van Renckens Bij Ba
rend & Witteman op 22 maart 
I Veenema had zitting in een forum 
voor alternatieve behandelwijzen, 
georganiseerd door het Bethesda-
ziekenhuis te Hoogeveen. 
• Interview met de secretaris in het 
Nieuwsblad van het Noorden over 
het produkt Aloë Vera. 
• Optreden van Renckens in het pro
gramma Lagerhuis n.a.v. de Houts-
mulleraffaire. 
• Ons bestuurslid Wiebe Veenema 
zal zitting nemen in een LHV/KNMG 
commissie die de haalbaarheid van 
effectiviteitsonderzoek van alterna
tieve geneeswijzen gaat bestuderen. 

H Interview met Renckens in de 
Volkskrant m.b.t. de Houtsmuller-
affaire. 
H Aan ons bestuurslid Henk Tim
merman is op donderdag 22 oktober 
1998 de dr. Saai van Zwanenberg-
Organon prijs uitgereikt voor zijn 
wetenschappelijk onderzoek. 
• Aan het bestuur is toegevoegd als 
enthousiast lid mevr. S. Jitta, die 
heeft aangeboden administratieve 
werkzaamheden te verrichten. Dit 
heeft inmiddels geresulteerd in een 
inventarisatie van alle actiebladon-
derwerpen van de jaargangen 1980 
t.e.m. 1992. Aan de leden wordt ver
zocht om nieuws op het gebied van 
de kwakzalverij aan haar toe te stu
ren; het adres is: SJ. Jitta, Spuistraat 
134, K 613, 1012 VB Amsterdam. 
• Het bestuur is zeer verheugd te 
kunnen melden dat er een nieuwe 
redakteur van het actieblad is aan
getreden; Jan Geerling, internist. 
Hij beschikt over een ruime redac
tionele ervaring. 
I Tenslotte is er een voorstel om 
het bestuur uit te breiden met Frits 
van Dam, hoogleraar psychologie 
en verbonden aan het Anthonie van 
Leeuwenhoekhuis. 

Enkele interessante ontwikkelingen: 
• In het Geneesmiddelen Bulletin 
nr.7 is na een update van de we
reldliteratuur over homeopathie we
derom geconcludeerd dat homeopa
thie niet meer is dan placebothera-
pie(!) 
• Het ledenbestand is gegroeid van 
1060 naar 1108. 

Het bestuur biedt haar verontschul
diging aan voor de late verzending 
van nummer 4 van het aktieblad met 
daarin de agenda voor deze jaarver
gadering. 

Tot slot wil ik gewoontegetrouw al
le leden bedanken die zich in het af
gelopen verenigingsjaar hebben in
gezet voor onze vereniging door het 
insturen van kranteknipsels, het mij 
attenderen op wantoestanden en het 
zelf in het geweer komen tegen 
kwakzalverij. 

De secretaris 

Uit het jaarverslag van de penning
meester en de daaraan volgende be
grotingsvoorstellen bleek dat de fi
nanciële situatie van de Vereniging 
gezond is. Er is een aanzienlijk ei
gen vermogen hetgeen van belang 
is wegens toch altijd op de loer lig
gende rechtszaken. In de begroting 
van 1999-2000 is een post opgeno
men voor restauratie van het archief. 
De kascommissie heeft de boeken 
in orde bevonden. • 

Vervolgens gaf de Voorzitter een 
terugblik op het Verenigingsjaar 
1998-1999. 

Een oppervervlakkige terugblik 
op het afgelopen laar zou bij 

sommigen de mening kunnen doen 
postvatten, dat de minderheidsposi
tie, die de VtdK altijd heeft ingeno
men, wat minder eenzaam is gewor
den en dat er voor ons streven in 
toenemende mate publieke steun 
ontstaat. 

Ik noem u enkele voorbeelden. De 
'Dood van Flora' zoals door Roel 
van Duijn beschreven in Trouw van 
5 september 1998 heeft voor veel 
commotie gezorgd. Het betrof, zoals 
u weet, een jonge vrouw die zich 
nadat bij haar een vroeg en goed 
behandelbaar stadium van baarmoe
derhalskanker was geconstateerd, 
toevertrouwde aan de zorgen en ad
viezen van de macrobiotiek en meer 
speciaal de leider van het Kushi in
stituut Adelbert Nelissen. Zij over
leed na enkele jaren onnodig, 'om
gebracht door de macrobiotiek' zou 
Borst in NRC Handelsblad schrijven. 
Van Duijn publiceerde samen met 
de Castricumse huisarts Leemhuis 
zijn 'Zwartboek misbruik van de 
macrobiotiek' en deed aangifte bij de 
Inspectie Gezondheidszorg Noord 
Holland. Enkele dagen later meldde 
ook de justitie te Amsterdam dat 
men de zaak ging onderzoeken. Een 
meerderheid van de Tweede Kamer, 
CDA, PvdA, D66 en WD wenste 
een strengere aanpak van alternatie
ve genezers. Hoofdinspecteur Ver-
hoeff klaagde begin oktober 1998 in 
het W-programma Nova dat hij on
voldoende kon beginnen tegen al
terneuten, die ervoor zorgen dat 
hun slachtoffers te laat in het zie
kenhuis komen. Als justitie al tot ac
tie overgaat, dan leidt dat hoogstens 
'tot een geldboete, waarna de alter
natieve hulpverlener weer aan het 
werk gaat.' Aldus Verhoeff. PvdA-
kamerlid Oudkerk kwam met de cu
rieuze opvatting - overigens con
form het vigerende VWS-beleid -
dat de overheid de kwaliteit van al
ternatieve genezers moet garande
ren. Als ik nu een jaar later de ba
lans opmaak van alle commotie, dan 
is die teleurstellend. Nelissen loopt 
vrij rond, justitie is - naar mij door 
de Amsterdamse officier Hogerheide 
desgevraagd werd meegedeeld -
nog met het onderzoek bezig en in 
het parlement is de kippendrift even 
snel weer verdwenen als zij geko
men was en verlegd naar de volgen
de hype. 
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Ik citeer u een relevante passage uit 
het door ons uitgegeven persbericht 
(opgenomen in het Actieblad van 
oktober 1998:) 
Met de introductie van de Wet BIG is 
in ons land de bescherming van de 
burger tegen kwakzalvers aanzien
lijk verzwakt. Die wet kwam tege
moet aan het onder de burgerij le
vende verlangen om zelf de genees
wijze te kiezen, waaraan men de 
voorkeur geeft. (...) Keuzevrijheid 
voor de burger is in het algemeen 
een groot goed, maar wanhopige, 
domme, makkelijk beïnvloedbare en 
zoekende mensen kunnen licht in de 
ban geraken van kwakzalvers, die 
met hun dominante persoonlijkheid 
vaak een zeer grote invloed op hun 
patiënten gaan uitoefenen. Hierte
gen zouden de juridische mogelijk
heden van de oude Wet op de uit
oefening der Geneeskunst weet moe
ten worden geïntroduceerd. Thans is 
het voor het justitieel apparaat erg 
moeilijk om in de BIG-wet gronden 
te vinden, waarop kwakzalvers kun
nen worden aangesproken. (...) Par
lement en regering zijn medeverant
woordelijk voor de huidige situatie 
en zij dienen de hand in eigen boe
zem te steken. Reparatie-wetgeving is 
dringend geboden om justitie en In
spectie meer armslag te geven in hun 
optreden tegen de kwakzalverij. 

Ook gezondheidsjuristen plaatsten 
in het afgelopen jaar vraagtekens bij 
de praktische uitwerking van de wet 
BIG. Zo stelde de Amsterdamse 
prof.dr.mr. J.K.M. Gevers in zijn arti
kel 'Alternatieve behandelwijzen na 
invoering van de Wet BIG (Ned. 
Tijdsch. geneeskunde 1999:143;210-
3,) dat nog moet blijken of het nieu
we instrumentarium voldoende mo
gelijkheden biedt voor repressief op
treden tegen riskante vormen van 
alternatieve hulpverlening. Ook con
stateerde hij dat (alternatief hande
lende) artsen meer aan banden zijn 
gelegd dan de niet-professionals. Ac
tivering van de WGBO, die ook aan 
niet-artsen/altemeuten nogal wat ei
sen oplegt (art. 448: 'de patiënt dui
delijk voorlichten over zijn gezond
heidstoestand'; art. 454: 'goede dos
siervoering' en art. 543: 'handelen 
conform de professionele 'stan
daard'), is afhankelijk van de klagen
de patiënt: de wet 'is van privaat
rechtelijke aard en is opgenomen in 
het Burgerlijk Wetboek. Naar mijn 
weten is er nog geen jurisprudentie 
waarin de waarde van deze wet voor 
de aanpak van kwakzalvers is be
proefd. Gevers besloot zijn stuk met 
de stelling 'dat bij onverantwoorde 
risico's bescherming altijd voorrang 
moet hebben boven vrijheid'. 

Over de rechtszaak waarbij wijzelf 
rechtstreeks betrokken waren, het 

kort geding van Houtsmuller tegen 
ons, is al veel gezegd en geschre
ven. De uitleg die de rechter aan het 
begrip 'kwakzalver' heeft gegeven is 
uitstekend en kan zeer bijdragen 
aan de strijd tegen het Kwaad. In 
feite heeft de rechter de definitie zo
als onze Vereniging deze al sinds 
jaar en dag hanteert nu een juridi
sche basis gegeven. Ook de KNMG 
pleitte ten tijde van het verschijnen 
van het Rapport-Muntendam voor 
een definitie van kwakzalverij, waar
bij de (al of niet aanwezige kwade) 
intentie van de hulpverlener buiten 
beschouwing werd gelaten. Deze is 
immers nauwelijks objectief vast te 
stellen en een bona fide kwakzalver 
zal voor de gezondheid van zijn 
slachtoffer veelal gevaarlijker zijn 
dan een berekenende oplichter. Wij 
hopen van harte dat ook in het ho
ger beroep overeind blijft dat wij in 
ons land iemand die kwakzalft een 
kwakzalver kunnen blijven noemen, 
dat zou een groot goed zijn! 

Bij de inspectie gezondheidszorg 
lijkt het bewustzijn dat kwakzalvers 
gevaarlijk kunnen zijn wat meer 
aanwezig dan oppervlakkig valt 
waar te nemen, maar tot concrete 
acties lijkt dat nauwelijks te leiden. 
De op 4 juni 1999 plotseling over
leden hoofdinspecteur Verhoeff, 
die een jaar eerder in MC nog zeer 
onvriendelijk reageerde op mijn 
publikatie in dat blad van een brief 
die ik hem eerder had gezonden 
(over de complicaties van acupunc
tuur; ik kreeg van de MC-hoofdre-
dacteur Crul geen gelegenheid mijn 
standpunt nog eens toe te lichten), 
zou in zijn laatste periode juist 
meer aandacht zijn gaan besteden 
aan de aanpak van kwakzalverij en 
minister Borst en zijn collega's van 
de inspectie zouden dit 'testament' 
na zijn dood uitvoeren, zoals werd 
uitgesproken tijdens zijn begrafe
nis. Toch blijft de Inspectie in veel 
opzichten een 'papieren tijger': on-
derbemand en juridisch grotendeels 
ontwapend door de wet BIG. In het 
jaarverslag 1998 dat wij van het 
Amsterdams regionaal tuchtcollege 
ontvingen werd op pagina 5 gesteld 
'dat het geringe aantal door een In
specteur voor de Gezondheidszorg 
ingediende klachten, namelijk 
twee, een historisch dieptepunt en 
zeer opvallend was. 

Het komt mij dus voor - en ik con
stateer het met gemengde gevoelens 
- dat onze Vereniging nog niet op
geheven kan worden! Een actueel 
probleem zal ik in mijn jaarrede met 
u bespreken. • 

C.N.M. Renckens, voorzitter 

Voorafgaand aan de rondvraag en 
sluiting sprak de Voorzitter zijn jaar-
rede uit. 

I k wil met u deze keer drie vor
men van hedendaagse kwakzal

verij bespreken in chronologische 
volgorde, maar ook in volgorde van 
kwalijkheid. 

• Mohamed Essaidi • 
De eerste schertsfiguur, die ik nog 
eens wil bespreken, is de Eindho-
vense kwakzalver Essaidi, over wie 
Nienhuys in het Actieblad van de
cember 1996 al eens een vrolijk 
stukje schreef. Deze Essaidi (1949) 
zou of in Parijs of in Marokko gebo
ren zijn en hij studeerde naar eigen 
zeggen fysica, chemie en biologie 
aan de Sorbonne, de Moskouse uni
versiteit (afd. kernfysica) en de TU 
Eindhoven. In 1991 richtte hij in 
Eindhoven de Essaidi Holding B.V. 
op met als doelstelling o.m. het ver
krijgen van maatschappelijke en we
tenschappelijke erkenning van zijn 
Aqua Tilis Therapie, een vorm van 
saunatherapie voor m.n. AIDS, maar 
ook voor: artériosclérose, hoge 
bloeddruk, MS, ALS, epilepsie, leu
kemie, astma e.v.a. Over de werk
zaamheid van zijn methode ver
meldt de Engelstalige folder dat het 
gaat om de aanpak van 'vrije radica
len': in de stoomcabines dringen 
niet-farmacologische stoffen via de 
poriën het lichaam binnen om hun 
zegenrijke werk doen. De methode 
heeft geen bijwerkingen. De schade
lijke vrije radicalen verlaten het 
lichaam ook weer via de poriën, die 
- aldus de Nederlandstalige patiën
tenfolder — 'wijd open staan vanwe
ge de warmte in de cabine (onge
veer 50° C). Grondig borstelen is 
dus noodzakelijk.' Kosten honderd
vijftig gulden per behandeling. Geen 
vetpot voor de pionier, die volgens 
onbevestigde verhalen ook nog aan 
het Philips Lab. verbonden zou zijn 
geweest. Gelukkig waren er kapi
taalkrachtige 'geldschieters, die 
brood zagen in zijn 'veelbelovende 
aanpak van het AIDS-vraagstuk' en 
bereid waren diep in de buidel te 
tasten. Zo maakte de Holding deel 
uit van NESBIC Ventures, een inves
teringsmaatschappij. Deze stopte 
miljoenen in de onderneming. Vol-
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gens een artikel in VN van april 
1996 stak het VSB Fonds drie ton in 
Essaidi's kwakzalversbedrijf. Hij 
schermde voortdurend met grote na
men, waarvan de minste nog R. 
Trossèl was, een chelatie- en natuur-
arts verbonden aan het Rotterdamse 
Preventief Medisch Centrum, een 
berucht broeinest van kwakzalverij. 
(Trossèl maakte eerder de brave 
reumatoloog Rasker het leven zuur 
door tegen hem te procederen na
mens de Chelatie Vereniging). Hij 
slaagde er ook in twee in deeltijd 
aan de TU Eindhoven verbonden 
hoogleraren te imponeren (Huf en 
De Bruijn) en noemde tegenover de 
pers verder namen van vooraan
staande Amsterdamse AIDS-onder-
zoekers, die zich desgevraagd overi
gens volledig van hem distantieer
den. Trossèl stuurde veel AIDS- en 
andere patiënten naar Essaidi en 
ook Mona uit de Story maakte recla
me; Trossèl zat ook in het bestuur 
van de Stichting Essaidi Aqua Tilis 
Therapy. Directeur Hendriks van het 
Leidse ziekenfonds Zorg en Zeker
heid was bestuurslid en stelde 
Essaidi 130.000 gulden ter beschik
king uit het Aanvullingsfonds! 

Na negatieve publiciteit, bijv. over 
een terminale AIDS-patiënt uit de 
VS, die het bezoek aan de sauna ter
nauwernood overleefde en die veel 
geld kwijt raakte aan zijn avontuur, 
raakte Essaidi in diskrediet en kort 
na een optreden mijnerzijds in Nova 
van 20 september 1996 waarin ik 
hem van kwakzalverij beschuldigde 
(ik ga een gewaagde uitspraak niet 
uit de weg, zoals u ziet!) ging Essai
di failliet. Juist daarvoor gaf hij zijn 
advocaat nog opdracht om bij ons 
een dreigement neer te leggen: voor 
de materiële gevolgen van onze uit
spraken werden wij volledig verant
woordelijk gesteld terwijl de imma
teriële op dat moment geschat wer
den op f. 25Ö.000,-. Hij zou volgens 
die advocatenbrief van 23 septem
ber 1996 al 14 jaar met succes pa
tiënten behandelen. Zijn faillisse
ment heeft er vermoedelijk voor ge
zorgd, dat toen een kort geding is 
uitgebleven. 

In maart 1997 kwam Essaidi, om
schreven als 'medisch ingenieur', 
weer even in de publiciteit, toen hij 
in het Eindhovens Dagblad werd ge
ïnterviewd over zijn nieuwste uitvin
ding: een waterapparaat waarmee 
hij de problemen van de grasmat in 
de Amsterdamse Arena dacht op te 
lossen. Zjjn aanbod was genereus: 
hij zou zijn vinding drie maanden 
uitproberen en als de effecten gun
stig waren, dan zouden er 'vervolg
afspraken' gemaakt kunnen worderil 
De directie van de Arena, die vol
gens directeur Markerink kon kiezen 
uit de aangeboden diensten van 
tientallen 'gras-ologen' heeft de heer 

Essaidi toch niet in de arm geno
men. 

Naar ik van de Eindhovense scep
ticus Nienhuys vernam worden er 
tegenwoordig in Essaidi's Geldropse 
kliniek (een leegstaand klooster) 
toch weer, naar het lijkt op kleine 
schaal, patiënten behandeld. Tot zo
ver over Essaidi of: hoe een gedre
ven kwakzalver soms met mooie 
woorden veel geld los kan praten bij 
respectabele instanties en personen. 

• Van Neuner tot Pu-Erh • 
In de statuten van onze Vereniging 
wordt in artikel 3, lid 2 geformu
leerd hoe zij haar doelstelling tracht 
te bereiken. Punt f van dit tweede 
lid luidt: 'het weren van ontoelaat
bare reclame'. Deze aanpak is in on
ze Vereniging al oud en reeds in 
1884 wendde het VtdK-bestuur zich 
tot het bestuur van de Nederlandse 
Journalistenkring om 'de hulp van 
de dagbladpers bij de verspreiding 
van kwakzalversmiddelen te beëin
digen' en 'het plaatsen van bedrieg
lijke aanbevelingen van kwakzalvers 
in Nederlandsche nieuwsbladen te 
beperken'. De Nederlandsche jour
nalistenkring gaf niet thuis: men 
heeft met 'de meeste belangstelling 
kennis genomen van het 'adres' en 
steunt de doelstelling van de Ver
eniging. Maar als dagbladen de an
nonces niet meer opnemen, dan zul
len kwakzalvers minder fatsoenlijke 
bladen gebruiken of zelfs 'strooi-
briefjes' gaan verspreiden. De redac
ties van de dagbladen stellen nog al
tijd hun eisen, zo moeten naam en 
adres van de medicus steeds duide
lijk vermeld worden. 

Sinds ruim een jaar worden er in 
de Nederlandse kranten frequent 
advertenties geplaatst voor revolu
tionaire vermageringsmiddelen. De 
hoge frequentie, waarmee de adver
tentie verschijnt, ook in dure lande
lijk verschijnende kranten, doet ver
moeden dat het om een winstge
vende zaak gaat. Wij doelen op de 
'Slank-terwijl-u-slaapt-kuur' van de 
Oostenrijkse natuurgenezer dr. Hans 
Neuner uit Kirchbichl! Neuner zou 
zijn kennis hebben ontleend aan 
zijn boeren-grootvader uit het Ziller-
tal en hij zou drager zijn ener Pau
selijke onderscheiding. Door zijn 
kuur worden 'reuzen-vetcellen ver
kleind tot gezonde proporties' en 
ook reinigt de kuur de urinewegen 
en 'ontgift zij het hele lichaam'. Het 
pakket is â raison van bijna f. 500,-
te bestellen via een telefoonnum
mer, dat is ondergebracht in een 
zgn. call-center waar men inhoude
lijke vragen uit de weg gaat. De 
VtdK bestelde vorig jaar zo'n pakket 
en de inhoud van het Neuner figuur-
pakket bestaat uit: 

Neuner's plantensap met appel
concentraat, groentenextract, water, 

spirulina, citroensap, pruimen en ta
marinde, terwijl maisstamperdraden 
de vochtophoping verminderen. 

Neuner's eiwit-aanvullende cap
sules met carnitin(7%) met 'waarde
volle aminozuren en vitamines', 
vooral nuttig bij de vetverbranding. 

Neuner's kruidenthee met Mate-
bladeren, rozebottel, bramen, venkel, 
appelschillen, pepermunt, gouds
bloem en melissebladeren. 

Neuner's matethee: een wonder
middel voor gewichtsafname en fit-
maker. Getrokken van bladeren van 
de Zuid-Amerikaanse altijd groene 
plant Ilex paragLiensis, ook wel Je-
zuiëtenthee geheten. 

Uit de in gebroken Nederlands ge
schreven en door Germanismen 
haast onleesbare bijsluiter valt op te 
maken, dat de Neuner Intensief Kuur 
ook ontslakking tot gevolg heeft, 
waardoor de vermagering sneller 
verloopt. Dan neemt u op de 'eerste 
dag van de kuur 1 chrom-Picolaat 
pille in'. 

Geheel in de geest van onze statu
ten heeft een onzer leden reeds in 
het najaar van 1998 protest aangete
kend bij de Reclame Code Commis
sie (RCC) en zij werd op 24 februari 
1999 in het gelijk gesteld. De betite
ling dr. Neuner was onjuist: de man 
was geen arts en ook maakte de 
RCC bezwaar tegen de verregaande 
anonimiteit van de aanbieder van de 
middelen. Uit de advertentie valt 
nergens af te leiden dat de produ
cent van de middelen de Oostenrijk
se drogisterijketen Rieser Maltzer is. 
Die onduidelijkheid is in strijd met de 
Nederlandse reclame code (NRC). 
Het effect van de uitspraak was te
leurstellend: de advertentie bleef 
even weg, maar verscheen eind Mei 
opnieuw, al werd de titel dr. voor
taan achterwege gelaten. Opnieuw 
diende ons lid een klacht in bij de 
RCC. 

Rond Mei 1999 (de Neuner-adver-
tentie leek vrijwel verdwenen) 
kwam er - in hetzelfde formaat en 
met een even ondoorgrondelijke 
aanbieder - een nieuw type verma-
geringsadvertenties op de markt: die 
voor de Pu-Ehr Thee, onder het 
motto 'Nieuwe vetkiller baart op
zien!' en: 'Komt de eerste werkelijke 
oplossing tegen overgewicht uit Chi
na?'. Het informatiecentrum, waar 
men inlichtingen kan krijgen over de 
'ontslakkingsthee' verschilt slechts in 
het allerlaatste nummer van dat van 
de Neuner-advertentie. Rieser Maltzer 
krijgt vast kwantum-korting van zijn 
call center! Op 19 september heeft 
de RCC zich gebogen over ook deze 
kwakzalversadvertentie. De KO AG 
KAG maakte geen bezwaar tegen de 
advertenties voor de Neuner-kuur 
omdat er geen sprake is van product 
aanprijzingO). U zult over deze affai
re binnenkort vermoedelijk een uit-
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voerig verslag in de Skepter kunnen 
lezen en ik heb u slechts willen wij
zen op het feit, dat kranten nog 
steeds een willig medium zijn voor 
kwakzalvers en dat actie ertegen via 
de bestaande kanalen moeizaam en 
vaak teleurstellend is. 

Juist tegen kwakzalvers die zich 
met hun zwendel vooral richten op 
de lijders aan overgewicht moeten 
wij ons krachtig teweerstellen. De 
dikzak, zo vaak de rise en werkend 
op de lachspieren, kan zichzelf 
moeilijk verdedigen als hij/zij wordt 
bespot of opgelicht. Iedereen zal 
stiekem bij zichzelf denken 'eigen 
schuld, dikke bult' en ook de hon
ger in de derde wereld draagt niet 
bij tot meer begrip voor de al te adi-
peuze medemens. De onmogelijk
heid tot beklag en het gebrek aan 
medelijden, alsmede de vanzelfspre
kende aanname van velen, dat dik
zakken goedaardig en sullig zijn is 
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W.F. Hermans noteerde in zijn na
woord, dat hij geen boek kende -
misschien met uitzondering van Dik 
Trom — dat een zo zwaar onderwerp 
op zo'n vederlichte wijze behandel
de. 

In 'Arts en Apotheke?, een tijd
schrift dat zich ten doel stelt de in
tegratie te bevorderen van reguliere 
en niet-reguliere geneeskunde, van 
1998, 2de jaargang nr.4 verscheen 
van de hand van R.A. Nieuwenhuis 
(directeur van de Stichting Ortho-
moleculaire Educatie (SOE) en regis-
teraccountani) het artikel De ortho-
moleculaire behandeling van obesi-
tas. Dikzakken hebben volgens de 
auteur veel baat bij 'natuurlijk fruit-
zuur'. Het kon natuurlijk niet uitblij
ven, dames en heren, ook de 
nieuwste en snelst groeiende tak 
van de kwakzalverij steekt zijn klau
wen uit naar de beklagenswaardige 
dikzak! 

Het bio-electronigram. 
Het bestaat uit vier seg
menten. Horizontaal is 
de pH uitgezet tegen de 
rH2 vertieaaL Het cen
trum geeft de optimale 
gezondheidstoestand 
aan: 0 bloed speeksel, 
urine. De r-waarden zijn 
niet in deze figuur inge
tekend. Met het vorderen 
der leeftijd verschuift de 
gezondheid vanuit het 
midden naar segment 1, 
2 en vervolgens 3. In dit 
segment bevinden zich 
de typisch Westerse be-
schavingsziekten kanker 
en hart- en vaatziekten. 

sporadisch onderwerp geweest van 
autobiografische literatuur. De Fran
se schrijver Henri Béraud (? -1958), 
die zelf 163 kg. woog, publiceerde 
in 1922 zijn Le Martyre de l'Obèse, 
waarvoor hij werd onderscheiden 
met de Prix Goncourt in datzelfde 
jaar. Dit boek werd in 1981 vertaald 
door W. F. Hermans en kreeg als ti
tel 'De martelgang van de dikzak' 
(Bezige Bij). Béraud was behalve 
schrijver ook toneelcriticus en pole-
mist en beschikte over een scherpe 
pen: sommigen werden door hem 
zo 'toegetakeld'(in geschrifte) dat zij 
naar justitie liepen. Anderen daag
den hem uit tot duels. Het bekroon
de boek bestaat uit monologen van 
een zwaarlijvige antiheld, die zich 
beklaagt over het sullige imago van 
de dikzak en over diens vermeende 
goedheid. En dat terwijl in de Ro
meinse tijd keizers altijd zeer om
vangrijk plachten te zijn. 

• Orthomoleculair stratego • 
Ongedwongen kom ik zo uit bij het 
derde en meest alarmerende deel 
van mijn trilogie over zakelijk geta
lenteerde kwakzalvers. Ik doel hier 
op de snelle expansie van orthomo-
leculaire geneeskunde, die haar 
draagvlak op onopvallende wijze 
tracht te vergroten door zich ook te 
profileren als voorlichter over en 
aanbieder van voedingssupplemen
ten. Deze laatste middelen worden 
zowel ter preventie als therapeutisch 
aangeboden. De orthomoleculaire 
geneeskunde is een uitvinding van 
de Amerikaanse biochemicus Linus 
Pauling (1901-1994), die in zijn na
dagen monomaan propagandist 
werd van megadoses vitamines, aan
vankelijk vooral vitamine C. Het be
grip werd in 1968 voor het eerst 
door Pauling gebruikt. 

Ik wil u thans eerst een korte 
schets geven van de opkomst van 

de 'orthomoleculaire beweging' in 
ons land en van haar belangrijkste 
protagonisten en activiteiten. 

In de jaren zeventig studeerde Gert 
Schuitemaker farmacie te Leiden en 
hij was toen al tegendraads: aan het 
afleveren van medicijnen kleefden 
volgens de jonge apotheker meer 
nadan voordelen en hij wenste aan 
patiënten vooral voorlichting en in
formatie te verstrekken. Aan een in
terview met hem in het betreurde 
Care (okt. 1996) ontleen ik voorts 
dat hij zich al snel ontwikkelde tot 
een adept van Pauling en nooit een 
eigen apotheek ambieerde. Via boe
ken van voedingsdeskundige Adelle 
Davis en cultuurfilosoof Illich kwam 
hij bij Pauling terecht, die hij in per
soon meermaals mocht ontmoeten. 
In 1983 begon hij het tijdschrift Or
tho en startte in diezelfde periode 
met het uit de VS importeren van vi
tamines en voedingssupplementen. 
Hij deed dit samen met Bert Schwit-
ters en Henk Oswald. Later trad ook 
ene Van Doorn toe, nu directeur van 
Orthica. Hij ging ook cursussen en 
congressen organiseren, waarop in 
het begin vooral Moerman-artsen af
kwamen, en dat als bekendste re
presentant heeft de jaarlijkse Ortho
moleculaire Informatiedag te Utrecht 
De organisatie ervan berust bij een 
ander geesteskind van Schuitema
ker, de vereniging Maatschappij ter 
Bevordering van de Orthomoleculai
re Geneeskunde (MBOG). Schuite
maker zetelt in het Baarnse Ortho 
Instituut, dat royalties ontvangt van 
zijn Ortho Company. Het instituut is 
gelieerd aan zijn imposante Ortho 
Communications and Science, even
eens te Baarn. 

• 'Arts en Alternatief • 
De wetenschappelijke kwaliteiten 
van orthomoleculaire wetenschap
pers in het algemeen en van Schui
temaker in het bijzonder kunnen 
o.a. worden afgeleid uit artikelen 
van hem in de allereerste nummers 
van het in 1987 opgerichte Arts en 
Alternatief, dat voor velen onzer ja
renlang een bron van vermaak 
vormde. Hij introduceerde in dat 
'advertorial tijdschrift, gedragen 
door advertenties uit de alternatieve 
hoek (vrnl. homeopathie, enzymthe
rapie en orthomoleculair) de ortho
moleculaire geneeskunde in ons 
land. Medewerkers en auteurs in dat 
blad waren o.a Piet Vroon, Bodde, 
prof. H. van Praag en R. van Wijk: 
oude bekenden van onze Vereni
ging! 

De dichter J.H.Leopold stelde 
eens: 'Des waterdruppels helderte 
doorturend besefte ik den wereldo
ceaan.' Op soortgelijke wijze kun
nen wij een indruk krijgen over de 
intellectuele bagage van Schuitema
ker en zijn orthomoleculaire genees-
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kunde. Let op! In het tweede num
mer propageerde Schuitemaker de 
'bio-electrische analyse volgens Vin
cent': met deze door de Fransman 
prof. Louis-Claude Vincent ontwik
kelde methode kan 'precancerose' 
worden vastgesteld, voordat er 
symptomen zijn. Tot de grote ont
dekkingen van Vincent behoorde 
ook de vaststelling, dat de normale 
zuurgraad van het menselijk bloed 
niet 7,40 is, maar 7,07! De waarde 
7,40, die bij elk gezond mens kan 
worden vastgesteld, is al een symp
toom van degeneratie en 'alkalise-
ring' van het bloed. Vrijwel alle kan
kerpatiënten zouden volgens Schui
temaker en Vincent lijden aan een 
alkalische bloed-zuurgraad. Grotere 
onzin is nauwelijks denkbaar: ik kan 
u - uit mijn dagelijkse praktijk! -
verzekeren dat alle pasgeborenen 
een zuurgraad (pH) van 7,40 heb
ben en zij zouden dus volgens 
Schuitemaker en zijn Franse idool al 
precancereus en gedegenereerd zijn! 
Natuurlijk is elk mens een 'Sein zum 
Tode', maar er zit gelukkig meestal 
nog een jaar of tachtig tussen ge
boorte en dood! Met zijn bio-elec-
tronica analyseert Vincent bloed, 
speeksel en urine en stelt daarmee 
op grond van wiskundige formules 
de 'bio-electronische leeftijd' van de 
patiënt vast! Zie de illustratie van het 
bioëlectrogram. 

Schuitemaker(52) kwam recent (26 
juni 1999) in een Telegraaf-interview 
aan het woord: hij werd onlangs 
verkozen tot voorzitter van de Inter
national Society for Orthomolecular 
Medicine (ISOM), waarvan 4000 art
sen lid zouden zijn, ongetwijfeld al
len 'vitamin-pushers' zoals zij wel 
door onze Amerikaanse geestver
wanten genoemd worden. Ook 
meldde hij dat binnenkort van een 
grootscheeps onderzoek in het Bra
bantse Mierlo de resultaten zullen 
worden neergelegd in zijn proef
schrift. Hij heeft daar het effect van 
een eigen middel Sedalipid (ge
construeerd uit magnesium en vit. B 
6 en cholesterolverlagend) bekeken. 
Bijwerkingen heeft zijn middel niet. 

• 'Arts en Apotheek' • 
Wanneer dat prachtblad Arts en Al
ternatief precies is opgehouden te 
bestaan is mij niet bekend, maar het 
zal omstreeks 1996 geweest zijn 
toen bij dezelfde uitgever (Materia 
medica te Amsterdam) een begin 
werd gemaakt met de verspreiding 
van Arts en Apotheek, dat zich ook 
al tot doel stelt 'de integratie te be
vorderen van reguliere en niet-regu-
liere geneeskunde'. Medewerkers 
van dat blad zijn o.a. de 'orthomole-
culairen' Hoogland, Nieuwenhuis 
RA, Van Ramshorst en Russchen. Al
leen de laatste is arts. De milieukun
dige en toxicoloog, die al jaren ge

leden in de armen van de natuurge
neeskunde is gevallen en ook al in 
Arts en Alternatief publiceerde, J.W. 
Copius Peereboom is vaste mede
werker en daarnaast de MBOG-bio-
chemicus dr. E. Vogelaar en de Bos
sche reumatoloog acupuncturist/kli
nisch ecoloog J.R. Tisscher. In dit 
blad is het aandeel van homeopa
thie, neuraaltherapie en acupunc
tuur veel kleiner dan in zijn voor
ganger en duidelijk is dat de voe
dingssupplementen en de vitamines 
aan de winnende hand zijn. Dat 
blijkt ook uit advertenties van ho
meopathische fabrikanten als Bonu-
san, dat nu ook orthomoleculaire 
spécialités te koop aanbiedt (Gluco
samine Plus, bij gewrichtsaandoe
ningen). Naast de 'wetenschappelij
ke artikelen' vindt men steevast en 
nog op dezelfde pagina de adver
tentie voor de aanbevolen midde
len. Veel artikelen zijn afkomstig uit 
buitenlandse literatuur of uit geest
verwante Nederlandstalige tijdschrif
ten als het Ned. T. v. Fytotherapie, 
Ned. Tijdschrift voor Integrale Ge
neeskunde en De Orthomoleculaire 
Koerier. In de laatste nummers vindt 
men verhalen over 'levend-bloed-
analyse' als vroegtijdig middel tot 
opsporing van celdegeneratie, ozon-
therapie, orgaantherapie, olijfolie, 
focusdiagnostiek bij reuma, haaien-
kraakbeen en ENADA (oraal NADH) 
bij ME. 

• 'De Orthomoleculaire 
Koerier' • 

R.A. Nieuwen-
huis (directeur 
van de Stichting 

Zowel voor de reeds genoemde pe
riodieken als voor het hierna te be
spreken geldt wat Picabia ooit over 
Gide zei: 'Wie hem tien minuten 
hardop leest begint uit zijn mond te 
stinken'. En dat geldt onverminderd 
voor die andere pijler van de ortho
moleculaire 'escort-service' (met 
dank aan Nienhuys): De Orthomole
culaire Koerier, een Ned.-Vlaams 
tijdschrift voor Nutritionele Genees
kunde, uitgegeven door Orthos Me
dia BV te Den Haag. Hoofdredac
teur is de al eerder genoemde Nieu
wenhuis, directeur van de SOE. Het 
blad bestaat sinds 1986 en bevat 
veel bijdragen van Valstar, die ook 
als adviseur aan de redactie verbon
den is (met 'prof .dr. J. Defares, de 
Leidse chelatie-'arts'). Andere scri
benten zijn Copius Peereboom, 
Woerlee en Van Ramshorst (beiden 

SOE) en Houtsmuller. Ook dit blad 
staat bol van de advertenties voor 
voedingssuplementen en vitamines, 
waarbij de advertenties van het Ad-
viesburo Orthomoleculaire Voeding 
BV uit Den Haag (AOV) sterk domi
neren. Of Schuitemaker met zijn Or
tho Instituut ook in dit blad een rol 
speelt is niet duidelijk, wel adver
teert hij met zijn opleiding tot ortho-
moleculair geneeskundige, een op
leiding die erkend is door de 
MBOG. De firma Nutramin, destijds 
opgericht door Schuitemaker, adver
teert ook in het blad. De inhoud van 
het blad is van hetzelfde allooi als 
de eerder besproken periodieken. 
Hoofdredacteur Nieuwenhuis is be
droefd als Vogelaar het in een radio
discussie heeft moeten afleggen te
gen de toxicoloog prof. Bast, die 
een gezonde afkeer heeft van nutri
tionele anti-oxydanten en meent dat 
er bij ongeoorloofde aanprijzingen 
van voedingssupplementen sprake 
is van 'kwakzalverij en onoirbaar 
geldelijk gewin'. Bast is als hoogle
raar verbonden aan de RUL en werd 
door Nieuwenhuis in oktober 1998 
zelfs besproken onder -de kop 
'Wiens belang dient u, prof. Bast?'. 
Wat een gotspe! Een als weten
schapper vermomde zakenman, di
recteur van het in een luxueuze 
Haagse villa gehuisveste SOE, be
schuldigt een kritisch wetenschap
per van belangenbehartiging. Als 
ooit een pot een ketel iets verweet, 
dan hier! 

Ook onze secretaris de Vries, apo
theker, die kritiek had uitgesproken 
op de overconsumptie van vitamine 
C kreeg in de Orthomoleculaire 
Koerier de volle laag van register-
accountant Nieuwenhuis: 'hij is naïef 
en handelt onterecht'. Vermakelijk is 
steeds Valstar, die steevast met zeer 
vele gedetailleerde literatuurverwij
zingen komt, maar niet in staat blijkt 
door de bomen het bos nog te zien. 
Deze naïeve basis-arts, adviseur van 
de Moermanvereniging en lid van 
de ANTTT, beticht een bepaald 
boekje over alternatieve middelen 
bij AIDS van 'wanniveau'. Later 
komt hij er nog eens op terug: 'Mijn 
kritiek op het eerste boekje was al 
niet mals, maar....' Hij neemt het op 
voor Aloë vera en voor de ozonthe-
rapie. Reclame troffen wij aan voor 
het congres (organisatie: Orthos 
Dienstverlening BV) Botanica in de 
oncologie, Kurhaus 19 juni 1999 met 
als sprekers o.a. Nieuwenhuis, Houts
muller, Valstar, Durlinger en een Ita
liaan prof. Grandi. 

Op de website van het AOV (ht-
tp://www.orthos.nl) valt te lezen dat 
Orthos Dienstverlening één van de 
vijf BV's is, die tezamen de Orthos 
Groep vormen. De andere BV's zijn: 
Orthos Beheer BV, AOV BV, Orthos 
Productie BV en Orthos Media BV. 

http://www.orthos.nl
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Wat Picabia ooit 
over Gide zei: 
'Wie hem tien 

minuten hardop leest 
begint uit zijn mond 

te stinken'. 

Blijkens die website werkt men 
nauw samen met de SOE (website 
http://www.soe.nl), dat als onder
zoek- en studiecentrum wordt om
schreven. U ziet: Nieuwenhuis orga
niseert zijn geneeswijze als een ech
te register-accountant en toont 
weinig gelijkenis met de bona fide 
warhoofden, die de alternatieve ge
neeskunde meestal vertegenwoordi
gen. Op de SOE-website staan alle 
namen en adressen van orthomolecu-
laire artsen, therapeuten en ANTTT-
artsen vermeld! De AAG krijgt subsi

die van VWS om 
haar ledenlijst op het 
web te kunnen pu
bliceren, ik vermoed 
dat de orthomolecu-
lairen dit zelf wel 
kunnen opbrengen. 

Waarom nu al die 
ophef over "deze als 
wetenschap ver
momde propaganda 
voor de orthomole-

culaire industrie? Ik heb u hiermee 
niet alleen lastig willen vallen omdat 
ik vrees, met de editorial in- het BMJ 
van 24 juli 1999 die spreekt van een 
'new generation of quackery', dat 
wij hier van doen hebben* met dè 
kwakzalverij van het komende de
cennium. De leek is makkelijk te 
overtuigen, immers als toevoegen 
van jodium aan zout, van fluor aan 
tandpasta en foliumzuur voor zwan-
geren aanbevelenswaardig zijn, 
waarom zou datzelfde niet gelden 
voor die honderden supplementen, 
die de consument nu -worden opge
drongen? Regelgeving ter bescher
ming van de consument ontbreekt 
vooralsnog en de constante beïn
vloeding van de consument gaat 
door. Reclameblaadjes voor de leek 
(het blad van de AOVheet Kern Ge
zond), tijdschriften voor artsen, apo
thekers en therapeuten: ach, wij zijn 
het gewend en het ging niet.ten kos
te van ziektekostenverzekeraars, ge
zondheidszorgbudget of echt weten
schappelijk onderzoek. Maar er lijkt 
nu meer aan de hand en als ik mij 
niet vergis, dan heeft het 'alternatief-
orthomoleculair complex' sinds vo
rig jaar een nieuwe tactiek ontwik
keld, die mij ernstige zorgen baart. 

• Twee kwakfondsen • 
Ik wijs u op het volgende. In Den 
Haag werd op 14 januari 1998 de 
Stichting Nationaal Hartfonds opge
richt door de heer Bueno de Mes-
quita en mevrouw Leung. Blijkens 
hun eerste schrijven, gericht aan de 
Ned. Ver. v. Cardiologie en de Stich
ting Ned. Hartpatiënten stelt de 
stichting zich tot doel om onderzoek 
te subsidiëren dat gericht is op alter
natieve therapieën of preventieve 
activiteiten van hart- en vaatziekten. 

In de raad van advies zaten de vol
gende personen: prof.dr. Smalhout 
(rustend anesthesist), prof.dr. B.D. 
de Jong (plastisch i chirurg, parttime 
verbonden aan het AZL en vooral 
werkzaam als kosmetisch chirurg in 
een privé-kliniek), drs. W.G.B. 
Brands, hartchirurg te Breda en mr. 
B.A.M, van den Berg, advocaat te 
Rotterdam. 

De Ned.Ver.v.Cardiologie distan
tieerde zich onmiddellijk van de 
nieuwe stichting en hetzelfde gold 
voor de patiëntenvereniging, die bij 
monde van voorzitter Van Overveld 
tegenover De Telegraaf (26 juni 
1998) verklaarde dat hij een geur 
van bedenkelijkheid rook in het op
treden van het nieuwe fonds, dat in 
die maand een onaangekondigde 
geldinzamelingsactie hield. De Ne
derlandse Hartstichting werd over
stelpt met telefoontjes van mensen, 
die meenden kort tevoren al voor 
hetzelfde doel te hebben gedo
neerd. Smalhout beweerde niets van 
de stichting te weten, maar bedacht 
(Trouw 27 juni 1998) later wel eens 
tegen 'een collega' te hebben ge
zegd, dat hij aan het nieuwe fonds 
af en toe wel eens een adviesje zou 
willen geven. Deze collega was niet 
Jomanda, maar de Rotterdamse na
tuur- en chelatie-arts Trossèl! In het 
jaarverslag 1998 stond vermeld dat 
Bueno de Mesquita al weer is afge
treden en opgevolgd door mevrouw 
Quarles van Ufford-Barones de 
Smeth, terwijl de ex-politieman Van 
der Wolk directeur is geworden. In 
de wetenschappelijke adviesraad 
staan in het jaarverslag behalve de 
eerder genoemde namen inmiddels 
ook G. van Herpen, prof.dr. A.C. 
Klinkhamer (em. hoogleraar radiolo
gie), prof.dr. Kluft (biochemicus) en 
E.F.Vogelaar (biochemicus, verbon
den aan de MBOG). Het jaarverslag 
meldt dat men geen andere baten 
heeft ontvangen dan uit eigen fond
senwerving. Er was in 1998 reeds 
f. 1.907.012,- binnengehaald! Subsi
dies waren verstrekt aan o.a. een pilot 
study Chelatie Therapie (f. 750.000,-) 
en f. 189.000,- aan de Stichting We
tenschappelijk Bureau Integratie Ge
neeskunde. Voor 1999 werd een 
subsidie voor de MBOG voorzien en 
een bedrag van f. 430.000,- voor 
'voorlichting en bewustwording'. Ik 
citeer voor u uit de door ons bij de 
Haagse KvK opgevraagde statuten 
artikel 2, lid 2a: 

'De stichting tracht haar doel on
der meer te verwezenlijken door 
zich sterk te maken voor de belan
gen van lijdenden aan hart- en/of 
vaatziekten bij de relevante overhe
den, publiciteitsmedia, beroepsgroe
pen en tevens pleitbezorging voor 
hen binnen de Nederlandse samen
leving in de meest brede zin'. 

Inmiddels heeft het Nationaal Hart

fonds in 1999 alweer en geldinza
melingsactie gehouden en blijkt de 
naam Smalhout verdwenen te zijn 
uit de adviesraad, hetzelfde geldt 
voor de Rotterdamse advocaat. In
middels zit er zelfs een cardioloog in 
de adviesraad: van Herpen. Het 
fonds geeft voorlichtingsfolders uit 
en maakt veel reclame voor voe
dingssupplementen. In tip 3 luidt 
het: 'Voor een gezond hart zijn de 
volgende supplementen gewenst: 
o.a. vit. A, B3, C en E, magnesium, 
calcium, kalium en lecithine.' Tip 40: 
'Vraag uw natuur-, orthomoleculaire 
of huisarts dan wel uw cardioloog 
gerust naar de (alternatieve) thera
pieën die in uw individuele geval 
het meeste baat kunnen hebben.' 

Op 8 maart 1999 werd in Den 
Haag, maar bij een andere notaris 
dan die waarbij het Nat. Hartfonds 
werd geregistreerd, de Stichting Na
tionaal Fonds Kankerbestrijding op
gericht. Oprichters waren de kapper 
Jimmy Soekomin Pawirosoerono 
(1969) en M. F .A. Drenth (1965), in
terieurbouwer/meubelmaker. Dit 
fonds dat vanuit een alternatieve in
valshoek het 50-jarige KWF zou 
gaan beconcurreren hield haar be
staan zorgvuldig geheim totdat hun 
twee 'big shots' Houtsmuller en Val
star, die inmiddels zeer goede con
tacten hadden gelegd met het KWF, 
hun publicitaire triomfen hadden 
geoogst tijdens het KWF-congres 
Kanker '99 in de RAI, eind maart. 
Houtsmuller voerde daar het woord 
en Valstar was mede-auteur van het 
boekje Wegen en Afwegen met 
'voedingsvoorlichting' en Moerman
en Houtsmullerrecepten. Het is u al
len reeds meer dan bekend. Het 
KWF reageerde als door een adder 
gebeten - de adder die zij zelf aan 
hun borst hadden gekoesterd en wij 
hadden hen nog wel zo gewaar
schuwd! - en dwong al snel een 
naamswijziging af. Het woord 'kan
kerbestrijding' in hun naam was on
aanvaardbaar en zou leiden tot te
veel verwarring met het KWF. De 
kwakzalvers gingen snel door de 
bocht en herdoopten zich tot Natio
naal Fonds tegen Kanker. De af
schuwelijke onzin die het NFK te 
berde brengt over de reguliere kan
kerbehandeling is reeds aan de kaak 
gesteld in het Actieblad van juli 1999 
en deze zal ik hier niet herhalen. 
Houtsmuller trok zich al snel terug 
uit het strijdgewoel. Bleven over als 
'Wetenschappelijke Raad' de twee 
basis-artsen Valstar en Bolhuis. De 
laatste is verbonden aan hetzelfde 
Rotterdams kwakzalvershol, waar
aan ook Trossèl verbonden is. On
cologen ontbreken in het gezel
schap. Uit nieuwsbrief nummer 1, 
1999 citeer ik: 'In groenten en fruit 
zitten vele kankerremmende stoffen 
zoals anti-oxydanten. Anti-oxydan-
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ten kunnen cellen en weefsels be
schermen tegen kankerverwekken
de stoffen en daarmee het ontstaan 
van kanker remmen.' Groene thee 
en selenium worden warm aanbevo
len, alsmede broccoli. 

Ik citeer uit de door ons bij de 
Haagse KvK opgevraagde statuten 
artikel 2, lid 2: 

'De stichting tracht haar doel on
der meer te verwezenlijken door 
zich sterk te maken voor de belan
gen van lijdenden aan kanker bij de 
relevante overheden, publiciteitsme
dia, bedrijfsleven en tevens pleitbe-
zorging voor hen binnen de Neder
landse samenleving in breedste zin'. 

Ik weet niet hoe of het u thans ver
gaat, maar wij betwijfelen inmiddels 
in sterke mate of het bericht uit 
Trouw van 27 juni 1998, waarin 
werd gesteld dat het Nat. Hartfonds 
werd opgericht door 'een aantal fa
milieleden en bekenden van hartpa
tiënten en uit onvrede met het be
leid van de Nederlandse Hartstich
ting' de waarheid weergeeft. Mijn 
vermoedens gaan in een geheel an
dere richting. 

De overeenkomsten tussen beide 
fondsen zijn groot en zeer opvallend. 
De zinsneden uit de statuten die ik u 
citeerde zijn vrijwel identiek ('de be
langen van lijdenden...') en bevatten 
zelfs dezelfde fout: in het laatste deel 
van de zin ontbreekt het werkwoord. 
Omdat beide acten zijn verleden bij 
verschillende notarissen en omdat de 
geciteerde passages niet behoren tot 
het standaard- en niet-variabele deel 
dat veel statuten gemeen hebben, 
kan het niet anders zijn dan dat de 
oprichters van het Nationaal Hart-
fonds(NH) en het Nationaal Fonds te
gen Kanker (NFK) uit dezelfde hoek 
komen. Andere gemeenschappelijke 
kenmerken zijn: het gebruik van stro
mannen als oprichters, steeds vols
trekt onbekend in de wereld van car
diologie of oncologie en snel weer af
gevoerd, en de wat moeizaam 
verlopende opsiering van de mantel
organisaties met 'wetenschappelijk 
adviseurs' (steevast figuren van het 
tweede garnituur). Bij het NFK had 
men in dit opzicht wel erg weinig ge
luk: Houtsmullere reputatie raakte be
schadigd en hij verdween en zo hield 
men slechts twee basis-artsen zonder 
enige wetenschappelijke scholing 
over. Het NH maakte gebruik van de 
natuurarts/chelatie- en ozontherapeut 
Trossèl om zijn adviesraad te beman
nen, hetgeen maar matig lukte en 
moest tenslotte o.a. met de MBOG-
orthomoleculaire coryfeee Vogelaar 
aan komen. En dat terwijl men die 
achtergrond natuurlijk volgaarne ver
borgen had willen houden. 

Een ander punt van overeenkomst 
tussen de beide fondsen is dat in de 
gezondheidsadviezen de reclame 
voor vitamines en supplementen 

zeer prominent is. 
Want, dames en heren, het kan m.i. 

niet anders dan dat beide alternatie
ve fondsen afkomstig zijn uit de za-
kenbreinen van de orthomoleculaire 
groei-industrie. Niks 'belangen van 
lijdenden aan kanker resp. hart- en 
vaatziekten' maar: heel Nederland 
moet aan de supplementen! De 
kwakzalvende vitamine-pushers be
concurreren thans respectabele en 
zeer nuttige fondsen als de Neder
landse Hartstichting en het KWF, die 
al vele jaren serieus en hoogwaardig 
wetenschappelijk onderzoek hebben 
kunnen bevorderen dankzij de tradi
tionele goedgevigheid van de Neder
landse burger. Door de verwarring 
die bij de burger nu ontstaat dreigt 
nu veel geld aan dat goede doel te 
worden onttrokken en te gaan vloei
en in de richting van een ondoor
zichtig complex van orthomolecu
laire BV's, register-accountants, 
tweederangs en/of naïeve c.q. uit
gediende artsen en biochemici, be
drijfjes en stichtingen. Wij willen de 
goedgevige burger krachtig waar
schuwen voor deze nieuwe tactiek, 
waarbij we niet eens meer kunnen 
spreken van parasietfondsen, maar 
waarbij alleen het woord 'kwak-
fonds' nog op zijn plaats is. Het is 
hoog tijd dat er een 'Operatie Kwak-

fonds' wordt gestart. Er is evident 
sprake van een Augiasstal, waarin 
veel geld omgaat en de zaak is 
hoogst ernstig. Wij achten het drin
gend gewenst dat FIOD, Inspectie 
Gezondheidszorg en Centraal Bu
reau Fondsenwerving serieus aan
dacht aan de beide kwakfondsen 
gaan schenken. De Vereniging van 
Fondswervende Instellingen, waarin 
veel bona fide liefdadigheidsinstel
lingen zijn verenigd, roep ik op niet 
alleen om deze indringers te weren, 
maar ook om nu al de burgers 
krachtig te waarschuwen voor deze 
valse profeten. Het zijn wolven in 
schaapskleren! Ik heb gezegd. • 

C.N.M. Renckens 
Utrecht, 9 oktober 1999. 

Uren met 
Houtsmuller (IV) 

N a tot driemaal toe uitstel te 
hebben aangevraagd en ver
kregen kwam Houtsmuller 

op 14 oktober 1999 met zijn memo
rie van grieven' tegen het vonnis van 
12 mei 1999, waar hem de gevraag
de voorzieningen waren geweigerd. 
Opvallend is dat Houtsmuller geen 
gebruik meer maakt van raadsman 
mr. G.J. Kemper, die hem in mei 
nog bijstond en die nu nog slechts 
als procureur optreedt, maar dat hij 
nu verdedigd wordt door zijn doch
ter, advocate in het Gooi. Waar de 
VtdK wel eens amateurisme is ver
weten, omdat ze zich door een be
stuurslid laat verdedigen (een mis
schien niet eens helemaal onterecht 
verwijt, maar dat even terzijde) daar 
maakt Houtsmuller het nu wel hele
maal bont door zich door zijn eigen 
dochter te laten bijstaan. Zou Kern-
per er geen heil meer in gezien heb
ben? Wie weet: het moet hem pijn
lijk getroffen heb. ben om eerst — en 
hij deed het met verve - te hebben 
moeten betogen dat Houtsmullere 
zelfgenezing niet een uitzaaiing be-

'Het boek Niet-toxische 
tumortherapie maakte op 

mij als bioloog een 
degelijke indruk/ 

Maarten 't Hart 

trof, maar een tweede kwaadaardige 
ziekte en korte tijd later te moeten 
vernemen, dat ook dat gejokt is. 
Misveretandje natuurlijk en Houts
muller is inmiddels op zoek naar 
zijn medisch dossier uit het inmid
dels opgeheven Bergwegziekenhuis, 
maar het schijnt vernietigd te zijn. 

De memorie van grieven maakt al
leen nog bezwaar tegen de uit
spraak van de rechter, dat Houts
muller als kwakzalver en leugenaar 
betiteld mag worden. De eis tot rec
tificatie in de vier grote kranten en 
het verzet tegen de door Steenhoret 
(De Telegraaf) Renckens in de mond 
gelegde kwalificatie 'oplichter' zijn 


