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Jaarvergadering 2006
4 november 2006
Vereniging tegen de Kwakzalverij
Bethaniënklooster, Amsterdam

De voorzitter opent de vergadering om 11.10
en heet iedereen welkom. Hij verklaart blij verrast te zijn over de grote opkomst.

Verslag van de secretaris over het
verenigingsjaar 2006
Het bestuur vergaderde in totaal vijf keer, vrijwel steeds voltallig en meestal in aanwezigheid
van een aantal toehoorders. Een drietal bestuursleden heeft om uiteenlopende redenen
dit jaar afscheid genomen: Peter Siegel, Wiebe
Veenema en Bart Admiraal. Op de ledenvergadering zullen Ronald van den Berg (psychiater)
en Michael van Geer (internist in opleiding)
voorgesteld worden als bestuurslid. Jacob van
Noordwijk zal wegens gevorderde leeftijd afscheid nemen als ‘vertegenwoordiger’ van
Skepsis. Over zijn opvolging zal nog nader
overleg volgen.

Ledenbestand • De Vereniging tegen de
Kwakzalverij (VtdK) telt nu 1600 leden en 28
betalende abonnees. In 2006 is het leden/abonneebestand ten opzichte van 2005 netto verhoogd met 118 betalende leden/abonnees, dit
is een toename van ongeveer acht procent. In
totaal waren er 380 nieuwe betalende aanmeldingen en 262 opzeggingen. Het Nederlands
Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK) wordt
in totaal naar 1858 adressen gestuurd (inclusief
gratis verstrekking aan Tweede Kamerleden en
bibliotheken die gemeld hebben interesse te
hebben).
Lustrumvergadering • Het bestuur kijkt
terug op een zeer geslaagd jaar waarin de
lustrumviering een hoogtepunt was. Het symposium ‘Het veranderende gezicht van de
kwakzalverij’ trok 300 toehoorders. In het
NTtdK, jaargang 116, 2005, 4 is een verslag opgenomen. Onder de sprekers waren de minister van VWS en de Inspecteur-Generaal
voor de Volksgezondheid. Uitermate belangrijk voor de ‘status’ van de VdtK was de toespraak van de minister die zijn waardering uitspraak voor al het werk van de Vereniging te-

gen de Kwakzalverij en zijn instemming betuigde met de doelstelling van de vereniging.
Ook de Inspecteur -Generaal Herre Kingma sprak
vanuit de Geneeskundige Inspectie de vereniging
lovend toe.

Renckens ridder in de orde van OranjeNassau • De VtdK is er trots op dat haar voorzitter Cees Renckens benoemd is tot ridder in
de orde van Oranje Nassau Hij ontving de koninklijke onderscheiding voor zijn niet aflatende strijd in woord en geschrift tegen de kwakzalverij. Tijdens de plechtigheid op 28 april in
zijn woonplaats Hoorn, waar hem de versierselen behorend bij deze onderscheiding werden
uitgereikt, memoreerde de burgemeester hoe
Renckens, die sinds 1988 het voorzitterschap
van de vereniging bekleedt, haar vrijwel eigenhandig reanimeerde en maakte tot de bloeiende
vereniging die zij nu is. Hij is auteur van vele
publicaties op het gebied van kwakzalverij en
alternatieve geneeswijzen. Zijn naam wordt in
kringen van de alternatieve therapeuten met
een siddering genoemd. De VtdK is blij dat
hiermee haar strijd tegen de kwakzalverij als
een maatschappelijk belangwekkende zaak is
erkend.

Meester Kackadorisprijs 2005 • De
Meester Kackadorisprijs blijkt een goede
greep geweest van de vereniging om zich tenminste een maal per jaar te profileren als
kwakzalverbestrijder. Vooral in de aanloop
naar de prijsuitreiking is er veel publiciteit geweest rondom deze prijs. De winnaar van het
jaar 2005, René Steenhorst redacteur van De
Telegraaf en beheerder van de rubriek ‘Gezond
en Wel’ (zie: NTtdK, jaargang 116, 2005, 4) was
zeer verontwaardigd dat hem deze prijs ten
deel was gevallen. Net als de vorige prijswinnaar, Paul van Dijk, kwam Steenhorst, de prijs
niet ophalen. Hij schreef wel een verontwaardigde column in zijn krant.
Toekenning Gebroeders Bruinsma Erepenning 2005 aan Tros Radar • De VtdK heeft
de Gebroeders Bruinsma Erepenning, bedoeld
voor personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de
strijd tegen de kwakzalverij, toegekend aan het
Tros programma Radar. Tros Radar volgde met
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Aanwezig: de bestuursleden Renckens (voorzitter), Van der Smagt, Josephus Jitta, Lumeij,
Pellicaan, Koene, Douma, Van Dam (secretaris)
en een veertigtal leden.
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een verborgen camera een aantal kwakzalvers
en stelde ze vervolgens in een TV-uitzending
op ondubbelzinnige wijze aan de kaak. De prijs
werd dit jaar voor het eerst uitgereikt.

PR-beleid • Hoewel de VtdK goed scoort in de
publiciteit zou een gerichte campagne om meer
jongeren bij de vereniging te betrekken wel de
moeite waard zijn. Pogingen daartoe zijn nog
niet van de grond gekomen. De werving van
adverteerders voor de website is ter hand genomen. Daarnaast zal bezien worden of het mogelijk is gelden binnen zien te halen via sponsoren, giften van leden en via legaten. Ook zal bij
de acceptgiro aan de leden een oproep voor een
donatie gedaan worden. Op de website moet
het gironummer van de Vereniging vermeld
worden: mensen kunnen ons dan financieel
steunen zonder direct lid te worden.

Vragen van leden en niet-leden over problemen met kwakzalvers • Ook dit jaar is een
(beperkt) aantal (naar schatting 40) binnen gekomen over ervaringen van patiënten met
kwakzalvers, soms sturen mensen vragen in
over een of ander middeltje. In het algemeen
worden deze vragen door de bestuursleden beantwoord en in een enkel geval wordt de vragenstellers aangeraden contact op te nemen
met de eigen huisarts of de Geneeskundige
Inspectie.

Archief • De VtdK is een vereniging met een
rijke en interessante geschiedenis, zij heeft een
klein archief, daterend uit 1880. Er zijn afspraken gemaakt met het Gemeente Archief van
Amsterdam. Dat zal het archief in beheer nemen. Verder wordt het verenigingstijdschrift
dat uit 1880 dateert, gedigitaliseerd bij de
Koninklijke Bibliotheek en zal het op de website een plaats krijgen. Er is hiervoor subsidie
aangevraagd.

(Black/Process Black Plaat)

Melisatest • Op basis van de argumenten die
door Koene werden aangeleverd, heeft ACTA
aan Prof. Feilzer verboden om deze metaalallergie-test in de patiëntenzorg toe te passen.
Acta was een van de genomineerden voor de
Meester Kackadoris prijs 2005.
Ziektekostenverzekeraars • Er is dit jaar een
aantal keren gesproken over de ziektekostenverzekeraars die in hun aanvullende pakketten
alternatieve
behandelwijzen
aanbieden.
Verzekerden zijn dan verplicht om naast hun
extra verzekering voor een tandarts zich ook te
verzekeren voor kosten gemaakt bij een acupuncturist. Er zijn maar drie verzekeringsmaatschappijen die aanvullende pakketten
aanbieden zonder kwakzalverij.

Geneeskundige Inspectie • IGZ heeft te kennen gegeven met de Vereniging te willen overleggen over gemeenschappelijke problemen,
maar door de onderbezetting en wisseling van
de wacht is dit er nog steeds niet van gekomen.

Pers • Er zijn dit jaar vele kontakten geweest
met de media. De indruk bestaat dat als er in
Nederland iets plaatsvindt op het gebied van
alternatieve behandelwijzen men de VtdK
makkelijk kan vinden. Menig PR-afdeling van
een grote instelling zou jaloers zijn op deze media-aandacht.

Verslag van de penningmeester
De penningmeester geeft door middel van een
grafiek een overzicht van de financiële toestand van de VtdK als ook van een aantal
trends dat daar in te ontdekken is. Een ongewisse factor in het geheel blijven de juridische
procedures waarmee de VtdK geconfronteerd
kan worden. Het afgelopen jaar is de VtdK er in
geslaagd om ‘clean’ te blijven. Door afwezigheid van de kascommissie kan de penningmeester niet gedechargeerd worden.
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Juridische zaken • Prof. Maes ziet, naar het
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zich laat aanzien, af van hoger beroep.
Mevrouw Sickesz daarentegen heeft wel hoger
beroep aangetekend, een datum voor de zitting
lijkt echter moeilijk te bepalen door overbelasting van het Hof. De VtdK heeft dit jaar een
klacht ingediend tegen De Telegraaf bij de Raad
voor de Journalistiek en de Reclame Code
Commissie. In beide gevallen werd de VtdK
ontvankelijk verklaard (een belangrijk precedent) en werd de klacht vervolgens toegewezen. Het ging hierbij om een klacht over de onbewezen werking van een DNA afvalpil . Er
zijn dit jaar geen nieuwe rechtszaken bij gekomen.

Website, Jaarverslag 2006 van de
webredactie
In het afgelopen verslagjaar varieerde het
aantal bezoekers van de website tussen 15.000
en 9000 per maand. Zoals te verwachten is er
elk jaar een daling te zien gedurende de zomermaanden. Het totaal aantal bezoekers bedroeg in de eerste tien maanden van 2006 al
121.000. De figuur toont de ontwikkeling
sinds de start van de vernieuwde website in
2003.
De gratis Nieuwsbrief wordt verstuurd met
een frequentie van ongeveer tien per jaar. In
2004 waren er 1100-1200 abonnees. Ook hier is
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er een geleidelijke stijging: in oktober 2006
waren er 1723 ontvangers.
De bezoeken aan de website leiden onveranderd tot veel reacties en vragen. Naast het beantwoorden van deze vragen zorgt de webredactie voor het bijhouden en updaten van de
site en het plaatsen van nieuwe artikelen. De
vaste redactie bestaat momenteel uit : Martijn
ter Borg, Michael van Geer, Ron Keizer, Rob
Koene en Paul van Wensen.
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artikelen aan geleverd. Rob Koene is eindverantwoordelijk.
Er wordt geopperd dat de VtdK meer zou moeten doen aan onderwijs over alternatieve behandelwijzen in de medische opleiding. Sitsen
wijst er op dat gezien de overbezette curricula
dit niet eenvoudig is. In Nijmegen is er een
keuzeblok waarbij Rob Koene betrokken is geweest.

Vervolging ‘behandelaars’ Sylvia Millecam •

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij • Het aantal abonnees is gestegen met
8.1% tot ruim 1600. Gezien de toename van de
‘ontlezing’ in Nederland die af te lezen is aan
de dalende oplagen van kranten en tijdschriften, noemt de hoofdredacteur dit een opmerkelijke ontwikkeling.

Bestuursverkiezing • Tijdens de jaarvergadering worden Ronald van den Berg en Mike van
Geer bij acclamatie gekozen tot nieuwe leden
van het bestuur van de VtdK. De aftredende
bestuursleden worden door de voorzitter bedankt voor hun werkzaamheden voor de vereniging.

De VtdK zal met behulp van een oud-inspecteur van Volksgezondheid (Menso Westerouen
van Meeteren) trachten middels artikel 12 het
Openbaar Ministerie zo ver te krijgen dat zij
alsnog overgaat tot vervolging van de alternatieve therapeuten die betrokken zijn geweest
bij behandeling van Sylvia Millecam. Door de
vergadering wordt dit een goede zaak gevonden.

Rondvraag • Door Schneider wordt het probleem naar voren gebracht van de koppelverkoop in de aanvullende pakketten van de ziektekostenverzekeraars. Hij wordt verwezen naar
de website waar een aantal ziektekostenverzekeraars vermeld staan die aanvullende pakketten aanbieden zonder alternatieve behandelwijzen. Schneider vraagt zich bezorgd af hoe
de relatie is met de Vlamingen. Hij kan gerust
worden gesteld er is veel contact (Luc Bonneux
en Wim Betz), recent nog in verband met de
zaak Gorter.
Van den Berg vraagt hoe het zit met de website
‘Kies Beter’. Men schijnt bezig te zijn om hem
te verbeteren.

Onderwijs • Rob Koene is gevraagd een bijdrage te leveren aan het Medisch Handboek over
alternatieve behandelwijzen. Rob Koene, Kees
van der Smagt en Frits van Dam hebben hier

De voorzitter sluit de vergadering om 13.15. ●
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De geplande vernieuwing van de website is helaas nog niet voltooid. Die vernieuwing is bedoeld om de site nog aantrekkelijker te maken
voor de bezoekers, maar zeker ook om het redactionele werk te vereenvoudigen. Er is goede
hoop dat de webmasters Tracey Trooster en
Lars Prakken dit project binnenkort kunnen
voltooien.
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