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Uitgaande van een totaal van plusminus 
1200 alternatieve artsen in Nederland en 

de lage organisatiegraad van hen binnen de 
KNMG lijkt 400 daarom een betere schatting.
Een tweede onzorgvuldigheid betrof de 
Latijnse spreuk ‘Pati et Contempi’ (pagina 15). 
De correcte spelling ervan is ‘Pati et Contemni’. 
Deze woorden vormden de lijfspreuk van St. 
Jan van het Kruis, Spaans karmeliet en kerk-
leraar (1542-1591), een spreuk die ook een tijd 
werd geannexeerd door Gerard Reve, die op 
zijn woning in Greonterp een plaquette beves-
tigde met deze woorden. De betekenis ervan 
luidt ‘Lijden en veracht worden’, een lot waarop 
St. Jan van het Kruis zich kennelijk in zijn 
aardse leven verheugde en waarmee Reve zich 
blijkbaar kon identificeren. Daarbij  werd Reve 
– niets in zijn oeuvre is toevallig -  ongetwijfeld 
gestimuleerd door het feit dat 14 december 
zowel Reves geboortedatum is als de sterf- en 
later feestdag van de katholieke heilige uit 
Spanje. 
‘Coutinho’ is de correcte spelling van de ach-
ternaam van het hoofd Infectieziektenbestrij-
ding RIVM en aan hem werd aandacht besteed 
in de ‘Ad hominem’ van het vorige nummer 
(NTtdK 2, 2009: 28). Helaas werd in dat stukje 
zijn naam de ene keer correct gespeld, de an-
dere keer werd hij voor ‘Coetinho’ uitgemaakt. 

Errata

Dit type vermijdbare fouten is voor de redactie 
aanleiding geweest om aan de staf een spel-
lingscorrector toe te voegen, die deze fouten 
voortaan zal kunnen voorkomen.
In Mednet magazine, een onafhankelijk tijd-
schrift voor medisch Nederland, verscheen in 
het tweede nummer van 2009 een uitgebreid 
interview van Daan Marselis met onze voorzit-
ter. In dat nummer gaf deze o.m. blijk van zijn 
afkeer van alternatieve geneeswijzen en zijn 
liefde voor het werk van Gerard Reve. Bij het 
geautoriseerde interview stond een niet-geau-
toriseerd CV dat meldde dat Renckens uit een 
arbeidersmilieu stamt. Renckens protesteerde 
vervolgens bij de interviewer als volgt: ‘Eén 
onjuistheid moet ik helaas noemen: ik kom 
niet uit een arbeidersmilieu, hoor. Zowel mijn 
vader, grootvader en overgrootvader waren 
kleine middenstanders en mijn betovergroot-
vader was marskramer. Dus: hoe ben je aan die 
wijsheid gekomen? Ik zou mij overigens in het 
geheel niet schamen voor welke afkomst dan 
ook, hoewel Gerard Reve eens antwoordde op 
de vraag “Wat zijn arbeiders?” met “Dat zijn 
mensen die in de ziektewet of de overbrugging 
lopen”. Dat was in 1973.’ Omdat de Mednet-re-
dactie een rectificatie in een later nummer on-
nodig vond hierbij dus de feiten op een rij.
Red.

In het artikel ‘Tuchtraad KNMG onmachtig op te treden tegen alterna-
tieve KNMG-leden’ (NTtdK 2, 2009: ��-��) zijn twee hinderlijke fouten 
geslopen. In de inleiding staat vermeld dat de KNMG plusminus 800 alter-
natieve leden zou tellen, maar dat aantal is te hoog. Een betere schatting is 
plusminus �00, gebaseerd op het feit dat van de zes NCRV-toverdokters er 
twee KNMG-lid zijn d.w.z. eenderde.

Gidsland

Als je als arts al alternatieve diagnostische 
methoden toepast, dien je in ieder geval je 
patiënten niet voor de gek te houden (jezelf in 
het ootje nemen is daaraan toe). Een arts die 
zichzelf op het gebied van de kwakzalverij 
niet onbetuigd liet met ‘goddelijke gidsen’ en 
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‘beschermende energielagen’, en wiens praktijk 
tevens als dekmantel diende voor een centrum 
van een orthomoleculaire  therapeut, mag zijn 
beroep als arts niet meer uitoefenen van het 
centraal medisch Tuchtcollege. l

B. Crul et al., Medisch Contact, 
64, 11, 12 maart 2009.
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Over zijn contact met de Nederlandse 
Vereniging tot bevordering van de 

Biologische Tandheelkunde zei hij niet veel 
te snappen van haar preoccupatie met ‘alter-
natieve’ diagnostiek. Hij vindt dat biologisch 
tandheelkundigen de plicht hebben ‘eerst re-
gulier een diagnose te stellen en niet alleen 
alternatief’. Hij is van mening dat er te veel 
patiënten worden behandeld op basis van een 
vermeende allergie voor kunststof, die niet 
adequaat is vastgesteld. ‘Het leuke van die 
vereniging is wel dat men het vak van tandarts 
breder ziet dan alleen de mond. Ze staan open 
voor meer interactie.’ 
En reguliere tandartsen die zeggen dat al-
lergie voor amalgaam niet voorkomt, zijn vol-
gens hem ook niet wetenschappelijk opgevoed. 
De interviewer vroeg hem ook nog of zijn 
Kackadorisnominatie (Feilzer stond in 2005 op 
de longlist) niet schadelijk voor zijn reputatie 
was geweest. Feilzer stelde dat die nominatie 
samenhing met zijn toepassing van de Melisa-
test en dat mede door de publiciteit het op 
zijn spreekuur storm had gelopen. De kritiek 

Feilzer, decaan ACTA

had hij zich wel aangetrokken, want hij zocht 
samenwerking met het VUmc voor een ‘zeer 
wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar 
de waarde van die test bij metaalallergie’. 
Feilzer zei nog steeds niet te begrijpen dat 
de Vereniging hem had genomineerd zonder 
eerst contact met hem te zoeken. Hier liet zijn 
geheugen hem enigszins in de steek, want ons 
bestuurslid Koene, die later over de Melisa-test 
een afdoend stuk in het NTvG (2005;149:2090-2) 
publiceerde had meerdere malen met Feilzer 
over de test gecorrespondeerd. De gezagheb-
bende conclusies van Koene zullen beslist niet 
snel weerlegd worden, maar wij wachten rustig 
af. l
C.N.M. Renckens  

Tandarts Albert Feilzer, die dit jaar werd be-
noemd tot decaan van de Amsterdamse tand-
artsenopleiding, werd geïnterviewd in het 
Nederlands Tandartsenblad van �2 juni 2009. 

Interactie

Natuurlijk

Een vrouw die achteraf verklaarde af en toe als 
experiment ‘wat te eten uit de natuur’, kwam 
als gevolg van dit vegetarische consumptiepa-
troon met zware vergiftigingsverschijnselen 
terecht op de intensive care van het ziekenhuis. 
De resten van haar maaltijd waren door het 
ambulancepersoneel meegenomen en konden 
op het Nationaal vergiftigingen informatie cen-
trum geïdentificeerd worden als blauwe mon-

nikskap (Aconitum napellus); de bestanddelen 
ervan konden ook in haar bloed worden aan-
getoond. Twee dagen na haar behandeling en 
ontslag uit het ziekenhuis werd zij, wederom 
na het nuttigen van een soortgelijke maaltijd, 
met spoed opgenomen, maar nu kreeg zij bo-
vendien een grondige psychiatrische vervolg-
behandeling. l

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 
153, 23, 7 juni 2009.
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