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Symposium

‘De dokter, de KNMG en de
alternatieve geneeskunde’
C.N.M. Renckens
Voortgekomen uit de plaatselijke maatschappijen ter bevordering van de
volksgezondheid werd in 1849 de landelijke (K)NMG opgericht. Met de
verheffing van de geneeskunde tot een universitair beroep door Thorbecke
in 1865, bereikte de jonge NMG een van haar belangrijkste doelen. Uit onvrede over de talrijke ongestrafte overtredingen van de wetten van Thorbecke werd in 1880 de Vereniging tegen de Kwakzalverij opgericht, die met
de NMG ageerde tegen onbevoegde uitoefening van de geneeskunde.
Het belangrijkste streven van de KNMG, bevordering van de geneeskunde door de wetenschap, heeft ertoe bijgedragen dat artsen zich
steeds meer hebben kunnen profileren als betrouwbare hulpverleners. Een op wetenschappelijke basis gestoelde uniform uitgeoefende
beroepsbeoefening is essentieel gebleken voor
het publieke vertrouwen in de geneeskunde.
Dit botst in toenemende mate met de zogeheten alternatieve behandelingen die door een
bonte verscheidenheid van hulpverleners waaronder ook artsen - worden toegepast.
In 1991 formuleerde de KNMG voor het eerst
in haar geschiedenis gedragsregels over de toelaatbaarheid van alternatieve geneeswijzen
voor haar leden: Art.1.6: ‘Het is de arts niet toegestaan geneeswijzen toe te passen met voorbijgaan aan methoden ter diagnostiek en behandeling welke algemeen in de medische
wereld zijn aanvaard’.
Deze en aanverwante richtlijnen zijn klaarblijkelijk
tot nu toe geen belemmering voor een KNMG-lidmaatschap van alternatieve artsen. In 2006 en 2007
organiseerde het KNMG district VI (Rotterdam)
de zogenaamde Fusioncongressen waarin vooral
alternatieve standpunten naar voren gebracht
werden. Dit leidde tot reacties in de brievenrubriek van Medisch Contact en de roep om verder
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debat over de regels binnen de KNMG.
De vraag blijft: mogen KNMG-leden in een tijd
waarin transparantie en openheid vereist zijn,
therapieën toepassen waarvan niets anders dan
een placebo effect gemeten wordt?
Ondermijnen artsen die afwijken van de reguliere geneeskunde daardoor niet het vertrouwen in de medische stand? Moet de KNMG
zich niet actiever opstellen en is het mogelijk
het kaf van het koren te scheiden?
De Vereniging tegen de Kwakzalverij richtte
zich tot de KNMG centraal en de besturen van
de districten van de KNMG met het voorstel
om gezamenlijk een symposium over dit
onderwerp te houden. Dit heeft geleid tot het
symposium dat in Zwolle op 27 oktober zal
plaats vinden. De KNMG-leiding zal het besprokene in dit congres en mogelijk andere bijeenkomsten in de districten in haar uiteindelijke stellingname betrekken. ●

Het bestuur wil alle leden bedanken - voor zover zij vanwege het ontbreken van de daarvoor
benodigde gegevens niet reeds persoonlijk zijn bereikt - voor hun uiterst welkome financiële
steun en de vaak hartverwarmende motivatie voor hun bijdrage. Het geld zal goed worden besteed, onder andere aan de eventuele rectificaties in de krant en het honorarium van de advocaat die de zaak Sickesz bij de Hoge Raad zal bepleiten.
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