En toen nog de 'afterparty'
Dr.A.L.Ternee
Na afloop van het geslaagde symposium in Noordwijkerhout, was er aansluitend een borrel, waar kon worden nagepraat over de voordrachten en
werd getoast op de gezondheid van de 125-jarige.
Van de abortieve tegendemonstratie van overdag toen de Vinkeveense ex-verpleegkundige
en thans natuurgenezer Th. Michiels met enkele aanhangers een pamflet tegen de voorzitter
verspreidde en zwarte ballonnen opliet 'ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de reguliere geneeskunde' werd toen al niets meer vernomen.
Aansluitend vond onder leiding van tafelpreses Timmerman een zeer geanimeerd diner
dansant plaats met enkele speeches en lekkere
muziek van de band Misty, een geoliede viermansformatie. Erelid Van de Graaff opende een
aardstralenkastje, nog afkomstig van de oude
kwakzalver Mieremeten van het type Poverni.
De inhoud viel tegen: een soort muizenhol met
draadjes. De voorzitter distantieerde zich in zijn
speech van de uitspraak van Christien Klein,
voormalig voorzitster van de VHAN, dat de
VtdK een 'club van oude heren met een hobby'

zou zijn. (Zij deed deze uitspraak tegen het
ANP en stelde direct dat de homeopathie inderdaad in een moeilijke fase verkeert, maar
dat dat tijdelijk zou zijn.) Om haar mening te
loochenstraffen riep Renckens de jongst aanwezige op zich bekend te maken: dat bleek de
16-jarige middelbare scholier Maarten Zijp te
zijn, die later medicijnen zal gaan studeren. Na
enig geharrewar werd ook het oudst aanwezige lid bekend: de heer Klein uit Aalten, huisarts
in ruste en VtdK-lid sinds 1954. Bijna ex aequo
met de heer Kulk, medisch fysicus, die zich in
1955 als lid aanmeldde. Ook Klein sprak het gezelschap nog even toe.
Na afloop van het diner spoedden de meeste
van de 80 aanwezigen zich naar huis of naar de
hotelkamer in De Leeuwenhorst. Een select gezelschap zette de discussies voort in de gezellige bar van het hotel en het was misschien maar
goed dat daarbij geen pers aanwezig was. •

Kort
Vasolastine terug naar af
Tijdens de viering van het 125jarig bestaan van
de Vereniging tegen de Kwakzalverij op 12 november in Noordwijkerhout ben ik lid geworden van deze illustere club. Om dit feit te vieren vindt u hierbij een kort literatuuroverzicht
dat gewijd is aan de wijze waarop het 'geneesmiddel' Vasolastine in de jaren '60 van de vorige eeuw ontmaskerd werd als zijnde een kwakzalversmiddel. Men kan de wijze van opsporen
van het nuleffect van Vasolastine in het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)
nalezen (1-6). Hierin wordt ook beschreven hoe
de Vasolastinelobby alles deed om de afwijzende beslissing van het College ter Beoordeling
van (verpakte) Geneesmiddelen te dwarsbomen dankzij haar invloed op de politiek. Ik
meende, helaas ten onrechte, dat Vasolastine
nu voor altijd verdwenen was uit het arsenaal
van tegenwoordig beschikbare geneesmiddelen. Het tegendeel is waar. Men hoeft alleen te
kijken op het Internet naar de website van
Vasolastine (zie o.a.www.enzymtherapie.nl)
om te lezen dat het middel vanaf 1 augustus
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door de ziektekostenverzekeraars vergoed zal
worden via de aanvullende verzekering. Het is
voor mij onbegrijpelijk hoe het mogelijk is dat
de burger straks na invoering van het nieuwe
Zorgstelsel op 1 januari 2006 mee zal mogen
betalen aan het in stand houden van de kwakzalverij. •
David Gebhardt
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