
Kwakzalverij in de 21ste eeuw: 

Het jubileumcongres 
van de Vereniging 
tegen de Kwakzalverij 
Honderdvijfentwintig jaar geleden werd de Vereniging tegen de 
Kwakzalverij door de gebroeders Bruinsma opgericht. Dit belangrijke feit 
zal op zaterdag 12 november groots worden gevierd met een symposium in 
Congreshotel Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. 

De lustrumcommissie, bestaande uit Ike van de Graaff (erelid en ex-secretaris), Harry de 
Vries (ex-secretaris) en Henk Timmerman (bestuurslid), heeft een zeer aantrekkelijk pro

gramma samengesteld waaraan tal van coryfeeën hun medewerking hebben toegezegd. 

De Vereniging is zeer vereerd dat de minister van VWS, drs. Hans Hoogervorst, heeft toege
zegd het jubileumboek in ontvangst te willen nemen en een bijdrage aan de discussie te leve
ren. Ook zal de Meester Kackadorisprijs 2005 worden uitgereikt aan die persoon of die instantie 
die het afgelopen jaar het meest gedaan heeft voor de bevordering van de kwakzalverij. En last 
but not least, zal de voorzitter van de Vereniging, dr. Cees Renckens, zijn jubileumrede '125 jaar 
kwakzalverijbestrijding' uitspreken. 

De ochtendsessie (start 10.00 uur) van het symposium heeft als thema 'Het veranderde gezicht 
van de kwakzalverij'. Het thema wordt ingeleid door het bestuurslid Kees van der Smagt. 
Verder komen de aan de orde: kwakzalverij en voeding (prof. Gertjan Schaafsma); kwakzalverij 
en sport (prof. Harm Kuiper) en marketing van kwakzalversproducten (prof. Peter de Wolf). 

's Middags is het thema: de kwetsbare burger. Het gaat hierbij over de gevaren waaraan de 
consument/patiënt aan blootstaat door kwakzalverij. Hierbij komt o.m. de rol van de overheid 
aan de orde. Prof. Herre Kingma (Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid) zal de rol van 
de Geneeskundige Inspectie toelichten). Chiel Bos, directeur Ziektekostenverzekeraars 
Nederland ZN zal spreken over de rol van de ziektekostenverzekeraars. De positie en stelling-
name van de patiëntenverenigingen zal worden toegelicht door mevrouw drs. Iris van 
Bennekom (directeur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en tenslotte zal de Con
sumentenbond bij monde van haar directeur, mevrouw Klaske de Jonge, zijn beleid t.a.v. kwak
zalverij en alternatieve behandelwijzen toelichten. 

Naast het symposium is er het nodige entertainment, te weten een receptie en 
een diner dansant. 

Aan deelname zullen geen andere kosten dan die voor het diner zijn verbonden (ongeveer € 44 
p.p.). Er is bij de Leeuwenhorst ruime parkeergelegenheid. Het centrum heeft bovendien uitste
kende mogelijkheden voor overnachting. 
In verband met de voorbereiding en de te maken reserveringen wordt u dringend verzocht zo 
spoedig mogelijk aan te geven of u van plan bent te komen. Zie hiervoor de antwoordkaart in 
dit nummer van ons tijdschrift. U kunt zich ook per e-mail aanmelden: secretariaat® kwak-
zalverij.nl. Het bestuur hoopt op een zo groot mogelijke opkomst. 

De precieze invulling van het symposium en nadere aankondigingen zullen via ons 
Tijdschrift en de website plaatsvinden. Voor vragen of suggesties kunt u zich wenden tot de 
secretaris van de vereniging, e-mail: secretariaat® kwakzalverij.nl of de lustrumcommissie, 
e-mail: henktim@planet.nl of c/o Wijttenbachweg 73, 2343 XX Oegstgeest, ^ 
tel. 071 57 62 791. • p 
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