
Vereniging tegen de 
Kwakzalverij 125 jaar 
De voorbereidingen voor de viering van het 125-jarig bestaan lig
gen goed op schema. Inmiddels hebben zich als reactie op eerdere 
oproepen al ruim 100 personen opgegeven: een bemoedigend aan
tal, maar uw bestuur rekent gezien de keur aan'sprekers die heb
ben toegezegd, op tenminste 200 aanwezigen. Degenen die dit nog 
niet deden worden verzocht zich alsnog op te geven. Dat kan ge
schieden per e mail: secretariaat@kwakzalverij.nl of via de nu 
wel in dit nummer ingevoegde antwoordkaart. 

De datum is zaterdag 12 november 2005 en de lokatie de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. 
Laat u dan s.v.p. ook weten of u aan het feestelijke diner wilt deelnemen. Er bestaat ook gele

genheid tot overnachting. 

Het programma 

09.00 Ontvangst met koffie 
Ochtendprogramma: Het veranderde gezicht van de kwakzalverij 
Voorzitter prof.dr. H. Timmerman 

10.00 Opening 
10.05 Het veranderde gezicht van de kwakzalverij (de misleide patiënt) 

C.P. van der Smagt, huisarts in ruste 
10.35 Kwakzalverij in de sportgeneeskunde, prof.dr. P. Hollander 
11.05 De schoonheids- en gezondheidsfreaks, prof.dr. GJ. Schaafsma 
11.35 Over de marketing van kwakzalversproducten, prof.dr. P. de Wolff 
12.05 Uitreiking Bruinsma-penning 

12.30 -14.00 Lunchpauze 
Middagprogramma: De kwetsbare burger 
Voorzitter: W.M. Veenema 

14.00 Bekendmaking en uitreiking Meester Kackadorisprijs 2005 
14.15 Eeuwrede door Renckens, voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij, 

gevolgd door overhandiging eerste exemplaar van het jubileumboek aan de 
minister van VWS, drs. J.F. Hoogervorst 

14.45 Het overheidsbeleid inzake alternatieve geneeswijzen 
drs. J.F. Hoogervorst, minister van VWS. 

15.15 Hoe beschermt de Inspectie de kwetsbare burger tegen kwakzalverij? 
prof.dr. H.J. Kingma, Hoofdinspecteur IGZ 

15.45 Pauze 
16.15 Alternatieve geneeswijzen: de visie van de NCPF 

mw. drs. I.van Bennekom, voorzitter NCPF 
16.45 Ziektekostenverzekeraars en alternatieve geneeswijzen 

M.J.A.M. Bos, directeur ZN 

17.15 Sluiting 
Borrel 

ï Diner-dansant 

Het congres zal ook nog per post worden geannonceerd, maar laat ieder deze heugelijke da
tum alvast in zijn agenda reserveren 
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