l Correspondentie l
Onderstaande brief werd reeds in februari
2008 naar de NCRV-voorzitter verzonden, maar
deze hield zich doof voor onze adviezen en
voorstellen. Hij verwaardigde zich zelfs niet
eens een bericht van ontvangst te sturen, laat
staan een inhoudelijke reactie. Redactieleden
van het programma Uitgedokterd?!, die zich
in de voorbereidingsfase uitvoerig met zowel
de voorzitter als met de secretaris van onze
Vereniging verstonden – hetgeen overigens in
de uiteindelijke uitzendingen absoluut niet te
merken was – bleken van het bestaan van onze
brief niet op de hoogte te zijn.
Drs. G.L. Born, voorzitter NCRV

NTtdK juni 2008

Zeer geachte heer Born,
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De Vereniging tegen de Kwakzalverij wil u
graag deelgenoot maken van de ongerustheid
die er bij haar is ontstaan n.a.v. berichten dat
uw omroep vanaf april 2008 een serie uitzendingen over alternatieve geneeswijzen gaat
uitzenden, die wel eens een eenzijdig karakter
zou kunnen krijgen. Wij doelen op de serie
Uitgedokterd, waarin patiënten die in de gewone
geneeskunde niet verder komen gevolgd gaan
worden als zij op zoek gaan naar een alternatieve genezer.
‘Uitbehandelde’ patiënten vormen een zeer
kwetsbare groep, wier leed in het verleden al
zo vaak is uitgebuit en uitgebaat door kwakzalvers van allerlei pluimage. Dat dreigt nu
weer te gebeuren tenzij de artsen die aan het
programma meewerken zich netjes houden
aan de professionele standaarden van hun beroepsgroep en ook overigens op het gebied van
de aandoeningen die ter sprake zullen komen
deskundig zijn. De berichten die ons voornamelijk via internet bereiken stellen ons op dit
punt bepaald niet gerust. De mededeling van
het productiebureau Palm Plus Producties dat
de artsen die eraan meewerken ‘doorgaans ook
een reguliere opleiding’ hebben gevolgd doet
ons het ergste vrezen. Als er geen goede medische begeleiding van deze productie komt dan
valt te verwachten dat veel mensen in het land
in de getoonde ‘genezingen’, die er ongetwijfeld
zullen komen, gaan geloven en zich ook op het
alternatieve pad gaan begeven. Met alle valse
hoop, weggegooid geld, medicalisering en inprenting van absurde ideeën die zo’n zinloos
avontuur met zich meebrengt.
De NCRV dreigt met dit programma in een
oude fout te vervallen, want in het verleden
bezondigde uw omroep – het spijt mij dit te
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moeten constateren – zich herhaaldelijk aan
bevordering der kwakzalverij. Reeds in 1975
en 1976 gaf u de microfoon aan notoire alternatieven als Rama Polderman (acupunctuur), Van
der Upwich (natuurgeneeskunde), Van der Bijl
(manuele geneeskunde), Mellie Uyldert (kruidenvrouwtje) en Vrijlandt (homeopathie). Van
het betreffende programmaonderdeel uit Plein
publiek verscheen zelfs een boekje Genezen kan
ook anders (samenstelling Wim Jansen).
In 1989 en 1990 figureerde Klazien uit Zalk in
uw tv-programma Passage met haar wartaal
over gezond eten en geneeskrachtige kruiden.
Het was een publiekssucces, zeker, maar met
geneeskunde had het niets te maken. Koot en
Bie persifleerden uw ster op afdoende wijze in
Keek op de Week met hun Berendien uut Wisp.
In 1991 en 1992 betaalden homeopathische
firma’s uw tv-programma Natuurlijk genezen
vrijwel volledig en voor deze sluikreclame
werd uw omroep – nadat onze Vereniging dit
aanhangig had gemaakt – in 1991 beboet door
het Commissariaat voor de Media. Het weerhield de NCRV er niet van boekjes uit te geven
n.a.v. de serie, destijds gepresenteerd door
Thomas Erdtsieck.
De Vereniging tegen de Kwakzalverij dringt er
daarom bij op aan nog eens zorgvuldig te kijken naar de opzet van het programma en naar
de kwaliteit van de medische begeleiding. Deze
laatste is cruciaal en dient van onbesproken
gedrag en reputatie te zijn. Zo niet, dan bewijst
u zeer veel mensen in ons land met chronische
c.q. onbehandelbare aandoeningen, die dat feit
beter maar onder ogen zouden kunnen, een
kwade dienst. Van de geneeswijzen die volgens
de website van IOCOB, een alternatieve club
die ook betrokken schijnt bij de productie, door
de uitbehandelde patiënten beproefd zullen
worden, mag geen enkel resultaat verwacht
worden behalve soms het placebo-effect en verbetering door natuurlijk beloop. Wij aarzelen
niet om de meeste van de daar genoemde behandelwijzen als kwakzalverij te betitelen. l

Hoogachtend,
C.N.M. Renckens,

