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Jaarvergadering 2007
Voorafgaand aan het symposium verzamelden zich op zaterdagmorgen 27 oktober 2007 in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle
zo´n vijftig leden voor de jaarvergadering.

D

e voorzitter meldde dat secretaris Frits
van Dam afwezig was, herstellend van
hartchirurgie, en wenste hem namens allen een
voorspoedig herstel. Het door Koene voorgelezen jaarverslag was nog wel door Van Dam gemaakt.
Aanvullend kan hier gemeld worden dat de
kascommissie bij monde van de heer Ter Borg
de vergadering het advies gaf de penningmeester te dechargeren over het gevoerde beleid in 2006/2007. Dit geschiedde onder applaus. De vergadering ging ook akkoord met
de voorgestelde contributieverhoging tot 40 euro per jaar.* De redacteur van het NTtdK deelde
mee op zoek te zullen gaan naar een goedkopere drukker en riep de aanwezigen op hun
pennenvruchten te blijven aanbieden.
Timmerman en Van der Smagt werden herkozen als bestuursleden, terwijl de twee nieuwe
kandidaat-bestuursleden Ter Borg en Klasen bij
acclamatie werden verkozen.
Tijdens de rondvraag kreeg mr. Douma de
vraag of het gezien de hoge kosten van rechtsbijstand niet verstandig zou zijn een verzekering af te sluiten. Douma was over die mogelijkheid, waaraan het bestuur natuurlijk ook
wel vaker had gedacht, erg pessimistisch,
want, zo zei hij, je verzekert je in het algemeen
tegen onverwachte en onvoorzienbare risico´s
en hij vroeg zich af of een verzekeraar, de uitspraken en acties van de Vereniging kennende,
ons wel zou accepteren. In het verleden gelukte dat in elk geval niet. Over de rechtszaak tegen Sickesz viel geen nader nieuws te vertellen.
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* Met ingang van 2008 bedraagt de contributie
incl. abonnement op het NTtdK minimaal € 40
per jaar; voor studenten en leerling-verpleegkundigen is dat € 10. Een jaarabonnement op
het NTtdK bedraagt € 37,50.
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Verslag van de secretaris over het
verenigingsjaar 2007
Het bestuur vergaderde in totaal zeven keer,
vrijwel steeds voltallig en meestal in aanwezigheid van een aantal toehoorders. De vertegenwoordiger van Skepsis, Jacob van Noordwijk is
opgevolgd door Jan Willem Nienhuijs.
Het was een rumoerig jaar. De VtdK verloor
volslagen onverwachts de hoger beroepsproce-

dure die mevr. M. Sickesz had aangespannen.
Door de eis van rectificatie in een tweetal kranten heeft zij de VtdK in ernstige financiële problemen gebracht. De VtdK heeft voor het eerst
in haar bestaan een grootscheepse ondersteuningsactie op moeten zetten waaraan ruim gehoor is gegeven. Maar belangrijker wellicht is
dat dit vonnis duidelijk maakte hoe ver medisch-wetenschappelijke en juridische bewijsvoering van elkaar af zijn komen te liggen. In
de pers is op ruime schaal aandacht besteed
aan het vonnis.Er zijn veel adhesiebetuigingen
binnengekomen. Door de VVD en de SP zijn
kamervragen over gesteld. De VtdK is in cassatie gegaan tegen dit vonnis bij de Hoge Raad.
Overigens heeft dit vonnis de VtdK weer eens
met de neus er opgedrukt hoe kwetsbaar zij in
feite is. Iedere kwakzalver die een proces begint tegen de VtdK kan de Vereniging aan de
bedelstaf brengen doordat de advocatenkosten
tot een astronomisch bedrag op kunnen lopen.
Naar schatting zal de Sickesz procedure alleen
al aan juridische bijstand ongeveer € 100.000,kosten en dat bedrag heeft een kleine vrijwilligers organisatie eenvoudig weg niet in kas.

Ledenbestand • De Vereniging telt nu 1756 betalende leden en 40 betalende abonnees. In totaal waren er 260 nieuwe betalende aanmeldingen (251 leden/ 9 abonnees) en 106 opzeggingen. In 2007 is het leden/abonneebestand t.o.v.
2006 netto verhoogd met 128 betalende leden/abonnees. Het NTtdK wordt in totaal naar
1943 adressen gestuurd (incl. gratis verstrekking aan leden van de Eerste en de Tweede
Kamer van de Commissie van VWS, en bibliotheken die gemeld hebben interesse te hebben).
Het ledenbestand is derhalve voor het tweede
achtereenvolgende jaar met 8% gestegen, iets
dat veel verenigingen ons niet zullen kunnen
zeggen. Een nieuw lid is geweigerd omdat hij
kwakzalverij bedreef, namelijk acupunctuur.
Een ander lid is geroyeerd omdat zij publiekelijk de zegeningen van een stroming in de
kwakzalverij - integratieve geneeskunde - bleef
bejubelen. Besloten is de statuten op de website
te publiceren om misverstanden te voorkomen.

Meester Kackadorisprijs 2006 • De winnaar
van de Meester Kackadorisprijs, ZonMw was
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‘not amused’ over de toekenning van deze
prijs. Henk Smid directeur van ZonMw was
echter wel zo sportief om de prijs zelf op te komen halen. Zijn niet-aanvaardingsrede is in het
NTtdK afgedrukt, samen met de motivatie van
de jury. In de maanden daarna is de VtdK met
ZonMw in discussie gebleven over de subsidiering door ZonMw van onderzoek door alternatieve therapeuten. Door de toekenning van de
Meester Kackadorisprijs aan de overheidsorganisatie ZonMw heeft de VtdK in ieder geval
een discussie geïnitieerd over de waarde van
wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve
behandelwijzen. Ook dat is winst.

Toekenning Gebroeders Bruinsma Erepenning 2006 aan Marie Prins • De Vereniging
tegen de Kwakzalverij heeft de Gebroeders
Bruinsma Erepenning, bedoeld voor personen
of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de strijd tegen de kwakzalverij, dit jaar toegekend aan Marie Prins, de
onvermoeibare strijdster in het verre Zeeland
tegen kwakzalvers en hun trawanten. Marie
Prins heeft met succes talloze klachten ingediend bij de Reclame Code Commissie. Zij is
een sieraad voor de kwakzalversbestrijding in
Nederland.

Bezoek aan Geneeskundige Inspectie • Een
delegatie van bestuur is op kennismakingsbezoek geweest bij de nieuwe directeur-generaal
IGZ . De VtdK ziet IGZ als een natuurlijke
bondgenoot in de strijd tegen de kwakzalverij,
maar tijdens het gesprek bleek dat voor de
IGZ de prioriteiten allerminst bij de bestrijding van de kwakzalverij liggen. Er blijkt een
verpleegkundige bij de inspectie te werken,
speciaal belast met de kwakzalverijbestrijding. De bestuursdelegatie moest helaas concluderen dat van IGZ niet veel te verwachten
is.
Vragen van leden en niet-leden over problemen met kwakzalvers • Ook dit jaar is een
beperkt aantal vragen binnengekomen over ervaringen van patiënten met kwakzalvers. In
het algemeen worden deze vragen door de bestuursleden beantwoord. In een enkel geval
wordt de vragenstellers aangeraden contact op
te nemen met de eigen huisarts of de IGZ.

KWF • Er overleg geweest met het KWF om
gezamenlijk over te gaan tot het opstellen van
een lijst met gevaarlijke kwakzalvers. Het KWF
is bereid om dit samen met de VtdK te doen.
Het bestuur ervaart dit als een zeer positieve
ontwikkeling.
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WHO • Door J.W. Nienhuijs en Renckens is
commentaar gegeven op een geheim (positief)
rapport van de WHO over homeopathie.

Ziektekostenverzekeraars • Het bestuur
heeft ook dit jaar actie ondernomen tegen een
aantal ziektekostenverzekeraars over het probleem van de aanvullende pakketten die vervuild zijn met alternatieve behandelwijzen. Er
is een FNV-congresje over opname van CAM
in het basispakket is geweest Overigens hadden de ziektekostenverzekeraars goede argumenten tegen opname. Hier is niets meer van
gehoord. Een dubieuze rol werd hier gespeeld
door de NPCF.

Onderwijs • Rob Koene, Kees van der Smagt
en Frits van Dam hebben een bijdrage geleverd
aan Het Medisch Handboek. Rob Koene was eindverantwoordelijk. Er is verder contact met uitgeverij Boom gelegd over een HBO-boek over
alternatieve behandelwijzen.
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 het archief in beheer zal nemen. Waarschijnlijk zal dit eind 2007 zijn beslag
krijgen. Dankzij een royale subsidie van de
Vereniging het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde zijn alle jaargangen gedigitaliseerd. Het tijdschrift zal misschien op de website een plaats krijgen.

Juridische zaken • Dit verenigingsjaar werd
beheerst door de affaire Sickesz. Voor uitgebreide verslagen wordt verwezen naar het
NTtdK en de website. Het bestuur van de VtdK
voelt zich zeer gesterkt door alle steunbetuigingen en financiële hulp die zij mocht ontvangen.
De VtdK heeft een klacht ingediend bij de Raad
voor de Journalistiek over een stuk van de
huisarts-acupuncturist Bekkering. Er is een
klacht ingediend bij de RCC over reclame voor
glucosamine. Deze klacht is gegrond verklaard.
Ook de RvdJ heeft de klacht van de VtdK gegrond verklaard.
Er zijn brieven van advocaten binnengekomen
van het bedrijf Prescan (nog steeds beledigd
om Kackadoris nominatie), van Clara Ruizendaal (heeft er last van dat haar naam via Google
nog steeds in verband wordt gebracht met
kwakzalverij en oplichterij) en van Maes die
alsnog genoegdoening wil hebben.
Het bestuur heeft besloten om over te gaan tot
het oprichten van een aparte stichting waarin
de donaties kunnen worden ondergebracht.

NTtdK december 2007
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Aantal bezoekers van de website per jaar

Besloten wordt een ‘steunstichting’ op te richten waarin donaties gestort kunnen worden.
Uiteraard moeten contributies in de verenigingskas. Er wordt met de notaris overlegd hoe
we dat het beste in het vat kunnen gieten.
Er is een brief van de belasting gekomen waarin wij aan moeten geven of wij een AMBI stichting zijn. Er is daartoe inmiddels een kort beleidsplan geschreven.

Pers • Er zijn ook dit jaar vele contacten geweest
met de media, de VtdK is ook dit jaar gebruikt
als vraagbaak voor vragen op het gebied van alternatieve
behandelwijzen.
Door
René
Steenhorst van De Telegraaf is het aanbod gedaan
aan de VtdK om een soort van column op zijn
pagina te schrijven. Hoewel velen hun bedenkingen hebben over De Telegraaf staat daar tegenover dat de VtdK op deze wijze een unieke kans
krijgt om zijn missie aan het ‘grote publiek’ uit te
dragen. Besloten wordt dat eerst wordt nagegaan wat de voorwaarden zijn. Op basis hiervan
van deze voorwaarden zal het bestuur definitief
beslissen over medewerking aan deze column
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Vervolging ‘behandelaars’ Sylvia Millecam •
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De VtdK heeft met behulp van een oud-inspecteur van Volksgezondheid (Menno Westerouen
van Meeteren) een artikel 12 procedure aangespannen tegen het Openbaar Ministerie om het
zo ver te krijgen dat het alsnog overgaat tot vervolging van de alternatieve therapeuten die betrokken zijn geweest bij behandeling van Sylvia
Millecam. Door de SP zijn hier kamervragen
over gesteld.

en 19.000 per maand. De absolute top van
19.000 viel in juni, een maand waarin in andere jaren het bezoekersaantal juist lager
was. De oorzaak van deze uitschieter is vrijwel zeker de uitspraak in hoger beroep in de
zaak Sickesz die onder weldenkende mensen
grote beroering veroorzaakte. Het totaal aantal bezoekers in de eerste tien maanden van
2007 bedroeg bijna 140.000. De figuur toont
de ontwikkeling sinds de start van de vernieuwde website in 2003.
Onze gratis nieuwsbrief werd in de eerste tien
maanden van dit jaar slechts vijfmaal verstuurd. Deze ongebruikelijk lage frequentie is
onder andere een gevolg van de overgang
naar een nieuw verzendsysteem hetgeen nodig was omdat het oude systeem regelmatig
haperde. Momenteel verloopt de verzending
weer zonder problemen. In oktober 2007 telden wij 2397 abonnees, een stijging met 40%
in vergelijking met oktober 2006.
De bezoeken aan onze 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, en
Rob Koene.
De vernieuwde website is op 25 oktober gelanceerd. Wij beschouwen de vernieuwing als
een belangrijke verbetering en ontvangen
graag commentaar van onze bezoekers over
fouten en onduidelijkheden. Rob Koene

Jaarverslag 2007 van de webredactie

Jaarverslag 2007 van de penningmeester

In het afgelopen verslagjaar varieerde het
aantal bezoekers van de website tussen 11.000

Eerst krom toen recht*
Het afgelopen boekjaar 2006-2007 is een turbu-
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lent financieel jaar geworden voor de
Vereniging tegen de Kwakzalverij. De in hoger
beroep verloren zaak-Sickesz heeft geleid tot
hoge uitgaven. Enerzijds omdat de vereniging
in cassatie is gegaan en juridische bijstand inzake cassatie kostbaar is en anderzijds omdat
de vereniging middels dure dagbladadvertenties moet rectificeren. Overigens zijn in overleg
met de vertegenwoordigers van Sickesz de
dagbladadvertenties nog niet geplaatst, wel is
een financiële voorziening getroffen.

Het bestuur is iedere donateur erg dankbaar en
voor zover mogelijk zijn alle donateurs persoonlijk bedankt. Ook de bijdragen van bevriende organisaties uit binnen en buitenland
(Skepsis, Skepp, James Randi Foundation, De
Vrije Gedachte, Swedish Skeptics et cetera) waren hartverwarmend. Om verder te bouwen
aan een gezonde financiële reserve acht het bestuur het desondanks nodig om de standaardcontributie komend boekjaar te verhogen
tot 40 euro. Dit voorstel is met algemene stemmen aangenomen door de vergadering.

‘En nu gaat-ie recht’ riep Sickesz volgens de
overlevering terwijl zij de rug van een 14-jarig
meisje met scoliose orthomanueel kraakte. En
zo ging het dit jaar ook met de financiën van de
Vereniging. De leden en niet-leden hebben naar
aanleiding van de publiciteit rond de zaak
Sickesz veel kleine en grote donaties gegeven.

Chris Pellicaan

*Een gedetailleerde jaarrekening 2006-2007 en
een balans en begroting 2007-2008 zijn op te
vragen bij de penningmeester. ●
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