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Alfred Bonati en zijn
nieuwe Nederlandse vrienden
C.N.M.Renckens
Al sinds 2002 hebben wij u bericht over de dubieuze activiteiten van
de Amerikaanse Chileen Alfred Bonati, die ‘uitbehandelde ruglijders’
naar Florida lokt en hen voor vele tienduizenden dollars opereert
met een zgn. door hemzelf ontwikkelde ‘sleutelgat’-operatie-techniek.

H

ij werd in ons land jarenlang terzijde gestaan door de Brabantse neuroloog Peperkamp, totdat die in 2005 zijn lucratieve bijbaan eraan gaf, officieel wegens zakelijke verschillen van inzicht. Wij berichtten daarover
destijds onder de titel ‘Ik ben wonderdokter,
maar ik zit zonder knecht’. Nadat ook het bemiddelingsbureau Medag Europe er de brui
aan had gegeven en Bonati dus geen Nederlandse hulp meer had bij het ronselen van zijn
slachtoffers heeft zich ene Peter Andriesse, een
oud-medewerker van Medag, opgeworpen als
vervanger en hij doet dat onder de naam van
zijn bedrijf ‘Advanced Pain Relief (APR)’. Het
doet het natuurlijk goed dat hij bij zijn propaganda voor Bonati een succesvolle genezing
van zijn dochter te berde brengt. Volgens Andriesse zijn er inmiddels zo’n 250 Nederlanders
door Bonati geholpen en de lijst van indicaties
is niet kort: mensen met pijnklachten (hoofd-,
nek-,schouder- en rug) bij whiplashsyndroom;
met epidurale fibrose (spinnenwebachtige
structuren) ; met een rughernia; met een rughernia met abnormale botgroei van de wervel;
met een eerdere rug(hernia)operatie; met scoli-

osis, kromming van de rugwervelkolom; met
degeneratieve gewrichtsziekten: slijtage van
gewrichten; met uitpuiling van de tussenwervelschijf ; met kanaalstenose ( vernauwing van
het wervelkanaal) en tenslotte pijnklachten bij
partiële dwarslaesies komen allemaal in aanmerking.
Andriesse popelt om voor belangstellenden te
bemiddelen, want op 28 januari 2006 was er alweer een medewerker van The Bonati Institute
naar Schiphol om de intake te doen. Zie ook
www.rugletsel.nl. Het zit Andriesse niet lekker,
dat zowel de Vereniging tegen de Kwakzalverij
als de stichting Skepsis, bij monde van dr. D.
Zeilstra, neurochirurg te Zwolle, in duidelijke
termen waarschuwt tegen de praktijken van
Bonati. Nadat hij zich weer had verzekerd van
de hulp van een Nederlands medicus, durfde
hij de stap aan en wendde zich met lange en bij
vlagen hartstochtelijke brieven tot Skepsis en
onze Vereniging waarin hij het voor Bonati opnam. De rechtszaken tegen Bonati zouden niets
voorstellen, want in de VS heeft 60% van alle
artsen te maken met rechtszaken. De excessieve
prijzen van medische behandelingen in de VS
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Dr. Bonati is in Chili opgegroeid en heeft in
Spanje zijn artsenstudie gevolgd. Na enige
jaren in Chili als arts werkzaam te zijn geweest wilde hij zijn ‘American Dream’ waarmaken en is met $ 50,- op zak en nauwelijks
Engels sprekend naar de V.S. geëmigreerd.
Daar heeft hij eerst Engels moeten leren en
heeft daarna zijn artsenstudie en de daarbij
behorende examens opnieuw moeten afleggen om daar als bevoegd arts te mogen werken. Door jarenlang in de orthopedie werkzaam te zijn heeft hij de nadelen van de
open-wond chirurgie meegemaakt en is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de
endoscopische of arthroscopische techniek
vele malen minder belastend was voor patiënten met een veel groter slagingspercentage

en veel minder kans op complicaties. Door
hard te werken, tegen bestaande opvattingen in te gaan, baanbrekend werk te verrichten, nieuwe chirurgische instrumenten te
ontwerpen en door de toepassing van laser
is The Bonati lnstitute uiteindelijk geworden
tot wat het nu is: een wereldberoemde, succesvolle kliniek met drie zeer professioneel
ingerichte operatiekamers, een eigen MRI
Centrum en een grote fysiotherapie praktijk.
De kliniek heeft voortdurend vele patiënten
onder behandeling uit vele landen.

en zeker ook bij Bonati zijn voor een goed deel
te wijten aan de hoge verzekeringspremies die
de Amerikaanse artsen moeten betalen. De
winsten die de Amerikaanse ‘law suit’ industry’ maakt zijn fenomenaal: 50% meer dan die
van Microsoft en anderhalf maal zoveel als
Coca Cola! En zijn resultaten zijn spectaculair:
wij ontvingen de patiëntenvoorlichting waarin
deze worden gemeld. Drie dagen na de behandeling was bij 93,1% de pijn verdwenen en na
30 dagen toen de patiënten opnieuw gebeld
werden was dat percentage opgelopen tot
95,8%! Het onderzoek werd geleid door dr. L.P.
Limonte, neuroloog van The Bonati Institute
(TBI). Neurologisch is TBI erg goed, want zoals
uit bijgaand plaatje blijkt onderzoekt men daar
vooral de eigen TBI-zenuwbanen op zoek naar
de bron van de pijn. Bonati is volgens de website van APR (een afkorting die niet verward
mag worden met de Achillespeesreflex, een
medicus zou zo’n afkorting nooit bedenken!)
bezig zijn Nederlandse BIG-registratie te behalen en zal daarvoor natuurlijk ook Nederlands
moeten leren. Alleen met zo’n registratie mag
hij op Schiphol patiënten onderzoeken rö-foto’s
maken en evt. injecties geven. Het Nederlandse

volk mag wel blij zijn met zo’n idealist, want Andriesse dixit - die paar Nederlandse patiënten zijn voor Bonati economisch niet interessant, hij hielp al 20.000 uitbehandelde Amerikanen van hun pijn af en zijn klanten komen
ook uit Belgie, Engeland, Duitsland en Spanje.
En, tenslotte de Nederlandse Inspectie trad niet
op tegen Bonati en ook onze Amerikaanse
zusterorganisatie Quackwatch rept volgens
Andriesse niet over Bonati. Het enthousiasme
van Andriesse over zijn principaal kent geen
grenzen en hij maakt slimme voorbeeldteksten
voor patiënten die van hun verzekering de
kosten willen terugkrijgen. Daarbij spelt een
verklaring van de gepensioneerde orthopeed
F.J.K. Kramer uit Vught een voorname rol. Met
Andriesse beëindigden wij begin juni onze correspondentie: tegen een gelovige, die ook nog
waarschijnlijk ook nog eens een zeker financieel belang heeft bij dat geloof, is niet te redeneren.
Maar hoe is Kramer nu bij deze ‘business’ terecht gekomen? In de rubriek Correspondentie
(elders in dit blad) treft u de correspondentie
aan tussen uw voorzitter en de heer Kramer. ●

(Tekst afkomstig van door APR verspreid Memo.
NB: de naam Bonati is niet te vinden in Pubmed,
het overzicht van alle serieuze medische publikaties)

