l Correspondentie l
Op 9 november richtte de voorzit
ter zich met onderstaand schrijven
tot prof.dr. H. Schellekens.
‘Geachte collega,
Eerst nadat de nieuwsrubriek van het NTvG afgelopen zaterdag uw column in het FD citeerde
heb ik kennis genomen van de inhoud ervan.
Uit de eerste berichtgeving meende ik op te
maken dat u met uw opmerking dat leden van
de NVKP in de Gezondheidsraad thuishoren,
een vorm van superieure ironie beoogde. Maar
na lezing van de column krijg ik de indruk dat
u het waarachtig nog meent ook. Natuurlijk kan
een club die opgericht is door homeopaten en
antroposofen via eenzijdige ‘cherry picking’ uit
de wetenschappelijke literatuur op journalisten nog een serieuze indruk maken, maar een
medicus hoort daar doorheen te zien. De jury
van de Kackadorisprijs heeft niet gesteld dat
de NVKP hoofdschuldige was aan het mislukken van de campagne ten gunste van de HPVvaccinatie, maar stelde slechts dat men mede
verantwoordelijk was. Onschuldig zijn antivaccinationisten allerminst want in Engeland en
Frankrijk heeft de afnemende vaccinatiegraad
reeds dodelijke slachtoffers geëist.
En dat u op de website van de NVKP geen propaganda voor kwakzalverij (het criterium voor
de Meester Kackadorisprijs!) kon vinden, dat
ligt toch echt aan u. Ik bezocht die site gisteren
en trof daar onder de hoofdstukken polio en
kinkhoest onderstaande teksten aan. Onnodig
te melden dat de Indiase wondergenezer niet in
Pubmed terug te vinden is. Ook de onzin der
antroposofen dat kinderen geestelijk zo ‘groeien’ als ze een kinderziekte doormaken (en hem
overleven, natuurlijk) is terug te vinden op de
site. Met een beetje doorklikken blijkt het eenvoudig nog meer onzin te vinden.
Mogen wij een beroep op u doen om de onjuistheden uit uw column over dit onderwerp zo
spoedig mogelijk te corrigeren?
Met vriendelijke groet, etc.
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NVKP-site,
bezocht 8 november 2009:
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Behandeling
De reguliere geneeskunde kent geen behandeling van polio, alleen begeleiding met fysiotherapie. Enkele andere geneeswijzen melden
wel resultaten bij de behandeling van polio,
het betreft de antroposofische geneeskunde,
de homeopathie en de behandeling met vitamines en mineralen (vitamine C en zink) of

met magnesiumchloride . Helaas worden deze
methoden in de westerse wereld niet meer toegepast sinds alle ontwikkeling zich op vaccins
heeft gericht.
Momenteel wordt alleen nog in India polio
behandeld met homeopathie. De resultaten van
de Indiase homeopathische arts dr. Vyaydeep
Waghana bij de behandeling van 3000 poliopatiënten zijn opzienbarend. Hij geeft genezingspercentages van 80-90% voor verlammingen
aan een been in de leeftijdsgroep tot 10 jaar.
Verdere details over deze behandelingen en
bronnen hierover, zijn te vinden in het artikel
‘De behandeling van polio’   en in het meest
complete boek over alle aspecten van polio en
de poliovaccinatie van dr. Jean Pilette.
Maatregelen ter voorkoming van polio
Er zijn een aantal mogelijkheden om de complicaties van een polio besmetting te voorkomen,
vaccinatie is zeker niet de enige weg . Nadere
details en bronnen zijn te vinden in nummer 25
van de literatuurlijst.
Tijdens epidemieën geen andere vaccinaties en
andere injecties laten geven. Ook geen amandeloperaties laten doen.
Het gebruik van snel opneembare suikers,
dat zijn geraffineerde suikers zoals witte suiker en rietsuiker, glucose(stroop) en dextrose,
sterk beperken. Het gebruik van deze producten leidt tot sterke schommelingen van
de bloedsuikerspiegel. Dr. B. Sandler heeft
aangetoond dat deze suikers samen met veel
witmeelproducten, leiden tot periodes met lage
bloedsuikers en dat daardoor het poliovirus
in het zenuwstelsel kan doordringen. Daarbij
moet ook overmatige lichamelijke inspanning
vermeden worden, omdat dit ook tot te lage
bloedsuikers leidt. Hij heeft de effectiviteit van
zijn dieetvoorschriften ook praktisch getoetst
tijdens polio-epidemieën in de V.S .
Homeopathische profylaxe. Verschillende auteurs beschrijven een preventieve werking van
enkele homeopathische middelen ter voorkoming van complicaties na poliobesmetting.
Vitamines en mineralen. Drie onderzoekers
beschrijven goede resultaten bij het voorkomen en behandelen van polio met hoge doses
vitamine C. Ook mineralen die belangrijk zijn
bij het handhaven van een constante bloedsuikerspiegel zoals zink en chroom kunnen
belangrijk zijn.
Magnesiumchloride werkt preventief volgens
de publicaties van prof. Debet en dr. Neven.
Van vele planten is een antivirale werking bekend uit onderzoek. Bij de Zuid-Amerikaanse

Over kinkhoest:
Behandeling
Bij sterke verdenking thuishouden, uitzieken en besmetting van anderen voorkomen.
Informeer de crèche of school, ook al bij verdenking, zodat jonge moeders hun baby’s kunnen beschermen. Laat jouw hoestende kind
nooit boven een wieg of wagen hangen. Pas als
de typische hoestbuien optreden krijg je zekerheid. In zijn uitgesproken vorm kan het een uitputtende ziekte zijn voor het kind en ook voor
de ouders. Bij ongecompliceerd verloop is het
kind ‘beter’ geworden ( niet weer de ‘oude’).
Dit uit zich vaak in een betere gezondheid, b.v.
minder eczeem, astma, bronchitis. Vaak krijgen
kinderen een betere eetlust. Dit ‘betere-in-hunvel-zitten’ wordt door ouders en leerkrachten
opgemerkt.

Op 2 januari 2010 ontvingen wij
per e-mail onderstaand bericht:

‘Bedankt voor uw bericht. Ik lees het erg laat,
het heeft lang op mijn bureau gelegen, ik wist
er niet goed raad mee. Ik stond wat verbaasd
over de benoeming want voor homeopathie in
Georgië heb ik echt niet zo veel betekend, en
voor homeopathie in Nederland al helemaal
niet! Ik heb destijds de Homeopathie Zonder
Grenzen geïntroduceerd aan hun
counterpart in Georgië, nu alweer een aantal
jaar geleden, maar de rest hebben ze allemaal
op eigen kracht gedaan, hoor. Trouwens de
achternaam van mijn man behoeft geen twee
j‘s , het is gewoon Saakasjvili en ook mijn
stichting heet geen SOCCO maar SOCO ! U
kunt terecht op www.soco.ge voor details over
onze manier van werken en onze projecten
(moeder- en zuigelingenzorg)
Desalniettemin bedankt voor de eer, en veel
succes met uw streven !
Met vriendelijke groet,
Sandra E. Roelofs
Batumi, Georgië’
De voorzitter schreef haar daarop
onderstaand briefje:
‘Geachte mevrouw Roelofs,
Ik had al vernomen via een gemeenschappelijke kennis dat de nominatie voor de Meester

Kackadorisprijs 2009 u had bereikt en dat ons
schrijven even op de stapel onbeantwoorde
post was blijven liggen. Ik apprecieer het dat
u toch nog tijd heeft gevonden te reageren,
want dat biedt ons de gelegenheid toe te lichten waarop uw nominatie was gebaseerd. De
mensen van HZG tonen zich zeer dankbaar
voor uw hulp en ze gaan nog verder door te beweren dat u zeer positief staat tegenover deze
achttiende-eeuwse vorm van kwakzalverij. Zie
daarvoor de passage p. 8-9 uit hun jaarverslag
2006. Men verspreidt zelfs het bericht als zou
u een homeopathische lijfarts zou hebben! Dat
zal toch niet waar zijn!?
Wij van de kwakzalverijbestrijding in Neder
land vermoeden dat uw hulp de subsidietoekenning door de NCDO heeft gefaciliteerd.
Wij betreuren het dat er door de Nederlandse
belastingbetaler opgebracht geld wordt aangewend ten gunste van de verspreiding van
absurde geneeswijzen naar verre landen.
Ik stuur u ook nog het eindverslag van het
Georgië-project, waarin uw naam enkele malen valt, alsmede de onjuiste spelling van uw
SOCO(die wij stomweg overnamen, excuus
daarvoor!). Inmiddels vernam ik al dat u geen
medewerking zult verlenen aan een eventuele
verlenging van het Georgië-project. Mocht dat
juist zijn dan zullen wij u op dit punt graag
‘rehabiliteren’ in ons blad.
Me vriendelijke groet, etc.

Op 6 januari 2010 ontvingen wij
onderstaande brief uit Kampen:
‘Uw brief/kenmerk d.d. 18 oktober 2009
Onderwerp: bezwaar vernoemen Klazien uut Zalk
Datum 05 januari 2010
Geachte heer/mevrouw ,
Op 18 oktober heeft u het college van Burge
meester en Wethouders een brief gezonden
waarin u aangeeft bezwaren te hebben tegen
het voornemen een straat naar wijlen Klazien
uut Zalk te vernoemen. Met deze geven wij aan
waarom wij tot die keuze zijn gekomen.
Keuze straatnaamcommissie
De straatnaamcommissie van de gemeente
Kampen bestaat uit zeven personen. De leden van de straatnaamcommissie hebben het
verzoek gehad een nieuwe straatnaam aan te
leveren voor het te realiseren nieuwbouwplan
in Zalk. Al gauw kwam de naam Klazien uut
Zalk naar voren, omdat zij tot één van de beroemdste inwoners van Zalk behoorde. Deze
natuurvrouw genoot bekendheid in het hele
land. Zij gaf lezingen en werkte mee aan een
groot openluchtfestival ten behoeve van de
straatkinderen in Rio de Janeiro. Zij heeft men-

NTtdK maart 2010

plant Pau d’arco is de dodende werking op het
poliovirus aangetoond.
Psychische en emotionele overbelasting verzwakken ook het afweersysteem. Daarover is
inmiddels veel bekend. Alles wat er op dit terrein gedaan wordt om meer rust of juist uitdaging, en evenwicht te brengen, maakt een kind
weerbaarder tegen infectieziektes, ook polio.
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sen aan het denken gezet over de rijkdom van
de natuur. Ook schreef zij een aantal boeken
die bestierders bleken te zijn. Zo stond ze ooit
met drie boeken in de Libris Top 10.
Protest
Wij betreuren het dan ook dat u bezwaren
heeft tegen ons initiatief om Klazien uut Zalk
te vernoemen.
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Hommage
Wij hebben buiten uw protest ook enkele
positieve reacties ontvangen. Eén ervan was
van een dame die vier DA-drogisterijen heeft
gehad en er van overtuigd was dat Klazien
veel mensen met grote en kleine zorgen
geholpen heeft. Een andere reactie was van
een man uit Meerlo-Wanssum die het min
of meer een plicht vindt ervoor te zorgen dat
haar naam aan de gemeente Kampen en het
dorp Zalk verbonden blijft. Hij beëindigt zijn
schrijven met de zin ‘Wat is er dan mooier
dan dit te doen door middel van een straatnaam’.
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Akkoordbevinding
Wij-als leden van de straatnaamcommissieonderstrepen die mening. Daarom is ons voorstel, met het verzoek om Klaasje van de Brink
(Klazien uut Zalk) te vernoemen, naar het college van Burgemeester en Wethouders gegaan.
Burgemeester en Wethouders hebben voor akkoord getekend. Dit houdt in dat de straat
in het nieuwbouwplan in Zalk daadwerkelijk
Klaasje van den Brinkerf gaat heten.
Tot slot
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Informatie
Als u nog vragen heeft over deze brief kunt u
contact opnemen met mevrouw I. de Graaf van
het team Ruimtelijk Ontwerp en Inrichting.
Het telefoonnummer is (038) 33 92 668 (maandag t/m donderdag ‘s-morgens).
Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders,
A.J. Halle, teammanager Ruimtelijk Ontwerp
en Inrichting’

