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Na de lunch volgt om 13.30 uur de uitreiking 
van de Meester Kackadorisprijs 2009, direct 
gevolgd door het symposium over wetgeving 
en gedoogbeleid inzake de niet-reguliere ge-
neeskunde.  

Routebeschrijving • De Koepelkerk (t.o. 
Renaissance Hotel) ligt op negen minuten lo-
pen van het CS te Amsterdam. U loopt in 
zuidelijke richting naar de Prins Hendrikkade, 
neemt vervolgens linksaf de Martelaarsgracht 
en slaat al spoedig rechtsaf de Nieuwendijk 
in. Sla vervolgens linksaf bij de Smaksteeg en 
daarna linksaf het Kattegat in.
De parkeergarages op de Prins Hendrikkade en 
op de Nieuwezijds Voorburgwal (Het Kolkje) 
zijn op vijf minuten lopen van het Kattegat 
gelegen.

Nieuw kandidaat-bestuurslid • Catherine J. 
de Jong is anesthesioloog en verslavingsgenees-
kundige. Na het atheneum-A in Leiden te heb-
ben voltooid, ging zij studeren in Groningen. 
Na enkele jaren rechten te hebben gestudeerd, 
begon zij in 1979 met de studie geneeskunde. 
In 1987 behaalde zij het artsexamen en speci-
aliseerde zij zich verder in de anesthesiologie 

Jaarvergadering 2009

en intensive care–geneeskunde te Groningen 
en in het OLVG. 
In 1996 werd zij ingeschreven in het specialis-
tenregister. Na waarnemingen in diverse zie-
kenhuizen werd zij in 2000 staflid van de stich-
ting Miroya te Amersfoort, waar zij sinds 2006 
medisch directeur is. Stichting Miroya is een 
verslavingskliniek die gespecialiseerd is in de-
toxificatie van heroïneverslaafden. Daarnaast 
werkt zij als anesthesioloog in Amsterdam en 
is bestuurslid van de VVGN, de Vereniging 
voor VerslavingsGeneeskunde Nederland. Zij 
heeft sinds 2008 een parttime aanstelling op de 
afdeling Experimentele Anesthesiologie van 
het AMC te Amsterdam. l

Agenda

1.  Opening
2.  Jaarverslag van de secretaris
3.  Jaarverslag van de penningmeester
4.  Stand van zaken rechtszaken; Steunfonds (toelichting mr. Th.J. Douma)
5.  Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascie
6.  Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (toelichting Van Dien)
7.  Website en elektronische nieuwsbrief (toelichting Koene/Nienhuys)
8.   Bestuursverkiezing. De heren dr. R.A.P. Koene en dr. J.T. Lumeij treden af en zijn  

terstond herkiesbaar. Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor  
mevrouw C.J. de Jong, anesthesioloog te Amsterdam

9.  Bespreking begroting en plannen 2009/2010
10.  Jaarrede van de voorzitter
11.   Uitreiking Gebroeders Bruinsma-erepenning aan de  

heer M.A. Westerouen van Meeteren
11.  Wat verder ter tafel komt
12.  Rondvraag en sluiting 

�22ste Jaarvergadering Vereniging tegen de Kwakzalverij, 
zaterdag �0 oktober, �0.30 – �2.30 uur  in de Koepelkerk, Kattegat �, Amsterdam

Catherine de Jong,  
kandidaat-bestuurslid


