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Westerouen van Meeteren studeerde ge-
neeskunde te Groningen en volgde de 

opleiding tot huisarts te Maastricht. Na een 
aantal arts-assistentschappen en waarnemin-
gen had hij van 1986 tot 1994 een eigen huisart-
senpraktijk te Gennep. Na en naast zijn medi-
sche opleidingen volgde hij talrijke cursussen 
en opleidingen op het gebied van bedrijfskun-
de, management en  Nederlands recht. In 1994 
legde hij zijn huisartsenpraktijk neer en werd  
Senior-Inspecteur voor de Gezondheidszorg 
en hoofd van de sectie ‘curatieve somatische 
zorg’ voor Noord-Brabant en Limburg plus de 
Nederlandse Antillen en Aruba, een functie 
die hij tot 2005 zou bekleden. In die functie 
ontwikkelde Westerouen van Meeteren zich 
tot een inspecteur die niet alleen oog had voor 
falen en feilen in de reguliere zorg, een sector 
die – gelukkig – vele malen omvangrijker is 
dan de kwakzalverij, maar hij werd ook voor 
de alternatieve sector, tezamen met Inspecteur-
generaal Kingma, een streng toezichthouder.
Buitengewoon belangrijk en verdienstelijk was 
de publicatie van ‘De zorgverlening aan Sylvia 
Millecam – een voorbeeldcasus’ (2004). In dat 
rapport dat zeer veel publieke aandacht kreeg, 
beschreef de Inspectie, lees Westerouen van 
Meeteren, en detail de tragische lotgevallen van 
Millecam in haar dodelijke ziekte. Zijn kennis 
van de gedachtewereld van juristen en zijn ver-
mogen bepaalde zaken eerder ‘juridisch’ dan 
‘medisch’ te verwoorden droegen ertoe bij dat 
het rapport ook in die sector van de samenle-
ving veel aandacht kreeg. De suggestie van het 
rapport om ook het stellen van een diagnose 
tot voorbehouden handeling te verklaren en 
het ontkennen van een regulier gestelde di-
agnose strafbaar te maken vielen helaas bij de 
politiek niet in goede aarde. De aangifte tegen 
een aantal artsen en andere alternatieve hulp-
verleners leidde tot strenge tuchtrechtelijke 

Gebroeders Bruinsma-Erepenning 2009 gaat naar

Menso Westerouen van 
Meeteren

maatregelen tegen drie artsen, maar het OM 
seponeerde de strafrechtelijke aanklachten.                                                
Westerouen van Meeteren, op dat moment al 
niet meer werkzaam bij de Inspectie, was daar-
over uiteraard zeer teleurgesteld en slaagde 
erin, tezamen met onze Vereniging en straf-
pleiter Korvinus, om via een Klaagschrift cf. 
artikel 12 het Amsterdamse Hof ervan te over-
tuigen dat vervolging van de drie grootste 
medische ‘misdadigers’ in het belang was van 
onze rechtspraak en de volksgezondheid. (Ook 
de stichting Skepsis droeg haar steentje bij 
met scherpzinnige juridische argumenten).                                                                                        
Net als de publicatie van zijn rapport in 2004 
en de tuchtrechtelijke maatregelen uit 2006 
zorgde vervolgens de behandeling van de 
rechtszaak dit voorjaar opnieuw voor veel 
publiciteit en aldus werd de educatieve lading 
van Millecams ziektegeschiedenis wel drie 
maal op indringende wijze aan de burger 
voorgelegd. De waarde daarvan is moeilijk 
te overschatten en het is vooral de persoon 
en de vasthoudendheid van Westerouen van 
Meeteren geweest, die voor deze trias gezorgd 
heeft. Daarnaast is Van Meeteren ook na zijn 
vertrek bij de IGZ een vraagbaak voor me-
nig Kamerlid gebleven en daarmee is zijn in-

Het bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft besloten de 
Gebroeders Bruinsma-Erepenning, bedoeld voor personen of instellingen 
die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de strijd tegen de 
kwakzalverij, dit jaar toe te kennen aan de heer Menso Westerouen van 
Meeteren uit Vught. Het bestuur bekijkt elk jaar of zich kandidaten heb-
ben aangediend, die voor deze zeldzame onderscheiding in aanmerking 
kunnen komen. Het is thans de derde maal, sinds de instelling van de prijs 
in het jubileumjaar van onze Vereniging in 200�, dat de prijs wordt toege-
kend.

Westerouen van Meeteren ontvangt de penning uit 
handen van de voorzitter
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vloed ook achter de schermen een belangrijke.                                                                                   
De Vereniging tegen de Kwakzalverij wil haar 
grote waardering voor zijn eerst beroepsmatige 
maar later geheel belangeloze inzet in de strijd 
tegen de kwakzalverij tonen en heeft hem 
daarvoor de Gebroeders Bruinsma-Erepenning 
2009 toegekend. Mag ik de laureaat verzoeken 

naar voren te komen om de penning en het bij-
behorende diploma in ontvangst te nemen? l

Dr. C.N.M. Renckens, 
voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij.
Amsterdam, 10 oktober 2009. 

Erratum

S. Lelie, adviserend lid van de VtdK, deelt 
ons het volgende mee: ‘Gaarne zou ik een 
annotatie willen plaatsen bij het uitermate le-
zenswaardige artikel, getiteld ‘Het geluk van 
de bruggen’ – en wel met name bij de passage 
gewijd aan prof. Ben Polak (NTtdK 3, 2009: 17 
e.v.). Daarin wordt vermeld dat ‘hij was ter 
dood veroordeeld en ontsnapte in 1943 uit de 
strafgevangenis aan de Weesperstraat via het 
dakraam’. Welnu – als geboren en getogen 
oud-Amsterdammer kan ik u verzekeren dat in 
die Weesperstraat stellig geen strafgevangenis 
gevestigd was. Ik meen evenwel dat de strafge-
vangenis wordt bedoeld die was gevestigd aan 
de Weteringschans. l

Bijgeloof in Amerika

Fysicus Bob Park had op 13 november 2009 
weer een alleraardigst stukje over mobiele 
telefoons en hersentumoren, dat ik hieronder 
vertaald weergeef.
‘Hersenkanker, natuurlijk zijn mobiele tele-
foons gevaarlijk! Mobiele telefoons kunnen tot 
hersenverweking leiden als wezenloos chatten 
in de plaats komt van coherente informatie, 
maar ze veroorzaken geen hersenkanker. Toch 

kwam er deze week weer een doctoraalthese 
uit Zweden die een link tussen hersentumo-
ren en mobiele telefoons suggereerde. Het 
nieuws werd verspreid via de Science Daily. 
Deze denkbeeldige relatie wordt ongeveer elke 
vijf jaar ‘ontdekt’. Fotonen veroorzaken kanker 
omdat ze chemische verbindingen breken en 
afwijkingen in DNA-strengen veroorzaken. In 
2001 schreef ik (Park, red.) een editorial over de 
gevaren van mobiele telefoons voor het Journal 
of the National Cancer Institute (JNCI, Vol. 93, Feb 
7, 2001, p. 166). Ik wees erop  dat het zo’n foto-
elektrisch effect fotonenenergie zou vergen die 
zich bevinden aan het uiterste blauwe deel van 
het zichtbare lichtspectrum, reden waarom 
ultraviolet licht huidkanker kan veroorzaken. 
Fotonen van microgolven zijn ongeveer 10.000 
keer minder energiebeladen.  In een klassieke 
editorial herinnerde de LBL-fysicus Robert 
Cahn eraan dat Albert Einstein reeds in 1905 
ontdekte dat microgolven geen kanker kon-
den veroorzaken. De angstpsychose rond de 
mobiele telefoons werd gelanceerd in de Larry 
King Live Show, die niet peer reviewed is. Het 
smoorde de industrie die de telefoontjes pro-
duceert bijna in de kiem, maar onderzoekers 
konden niets vinden.’ l

C.N.M. Renckens

l  Kort l


