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Jaarvergadering 2007
120ste Jaarvergadering Vereniging tegen de Kwakzalverij,
zaterdag 27 oktober, 10.30 – 12.30 uur
in de Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1 te Zwolle

Agenda
Opening
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester
Stand van zaken rechtszaken (toelichting mr. Th.J. Douma)
Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascie
Contributieverhoging van € 30,- naar € 40,- per jaar, studenten naar € 10,Bespreking communicatie met de leden: website, Ned. Tijdschrift tegen de Kwakzalverij en
elektronische nieuwsbrief.
8. Bestuursverkiezing. De heren H.Timmerman en C.P. van der Smagt treden af en zijn
terstond herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden stelt het bestuur voor
de heren M. J. ter Borg, arts in opleiding tot internist, en P. G. Klasen, tandarts
9. Bespreking begroting en plannen 2006/2007
10. Jaarrede van de voorzitter
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag en sluiting

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Na de lunch volgt om 13.30 uur de uitreiking
van de Meester Kackadorisprijs 2007, direct gevolgd door het symposium over het beleid van
de KNMG inzake vakgenoten die alternatieve
geneeswijzen toepassen (zie pagina 3). Het
exacte programma wordt separaat aan de leden
toegestuurd.

2. Vanuit de richting Leeuwarden/Groningen:
● Afslag Zwolle-Zuid.
● Driekwart rotonde richting Zwolle-Zuid.
● Bij tweede verkeerslicht links, richting
station.
● Over het spoor rechts.
● Na +/- 500 meter aan uw rechterhand de
parkeergarage en Regardz Nieuwe
Buitensociëteit Zwolle aan uw linkerhand.
Parkeergelegenheid (betaald parkeren)

De parkeergarage is direct tegenover
Regardz Nieuwe Buitensociëteit Zwolle en
er is tevens een parkeerterrein achter het
meeting center.
3. Vanuit de richting Enschede
(binnendoor, dus niet via de snelweg)
● Bij verkeerslichten Wythmenerplas rechtdoor, u gaat onder het spoor door.
● Bij volgende verkeerslichten rechtdoor.
● Bij eerstvolgende verkeerslicht linksaf.
● De volgende twee verkeerslichten rechtdoor, weg volgen (ca. 1,5 km).
● Bij verkeersplein rijdt u recht op Regardz
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle af.
Openbaar vervoer
Zwolle is per trein vanuit alle delen in het land
makkelijk te bereikbaar.
Het NS-station bevindt zich direct tegenover
Regardz Nieuwe Buitensociëteit Zwolle.
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Routebeschrijving Regardz Meeting Center
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
1. Vanuit de richting Apeldoorn/
Amersfoort/ Amsterdam:
● Afslag Zwolle-Zuid, M18.
● Onderaan afrit rechts.
● Bij tweede verkeerslicht links, richting
Zwolle centrum.
● Over het spoor rechts.
● Na +/- 500 meter bevindt zich aan uw rechterhand de parkeergarage en Regardz
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle aan uw linkerhand.
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Twee nieuwe kandidaat-bestuursleden •
M.J. (Martijn) ter Borg
werd in 1979 geboren te
Rotterdam en volgde
middelbaar onderwijs
aan het Comenius
College in Capelle aan
de IJssel. Hij studeerde
vanaf 1997 geneeskunde aan de Erasmus
Universiteit en behaalde in 2003 het artsdiploM. J. ter Borg,
ma. Al in 2001 werd hij
kandidaat-bestuurslid
lid van de Vereniging
tegen de Kwakzalverij. Na zes maanden als assistent-geneeskundige te hebben gewerkt in
het ziekenhuis van Capelle aan de IJssel, begon
hij in 2004 zijn promotie-onderzoek op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het
Erasmus MC te Rotterdam naar immuun-modulerende therapie en de virale kinetiek hiervan voor de behandeling van chronische hepatitis B. Over dit onderwerp publiceerde hij
reeds een aantal artikelen en hield hij voordrachten in binnen- en buitenland. Daarnaast
heeft Ter Borg zich vanaf begin 2005 zeer verdienstelijk gemaakt als webredacteur van de
VtdK-website. Hij heeft een heldere kijk op de
kwakzalverij en beschikt over een welversne-
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den pen. Sinds medio 2007 volgt hij de opleiding tot internist in het Deventer ziekenhuis.
P.G. (Pieter) Klasen, tandarts te Sneek, werd in
1971 geboren te Groningen. Na het behalen van
het VWO-diploma in 1990, zette hij zich aan de
studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit te
Brussel. Na zes jaar geneeskunde stapte hij
over naar de tandheelkunde, waarin hij in 1999
afstudeerde. Hij heeft sindsdien een eigen
praktijk in Sneek. Klasen is gehuwd en heeft
drie kinderen. Hij weerde zich lokaal al eens
stevig tegen de in Sneek opererende en op
tandartsangst speculerende OzonTandZorg
van ene Y. Brandsma. In de media werd hij
reeds gepresenteerd als lid van de Vereniging
tegen de Kwakzalverij en hij zal dat - na instemming van de leden - vanaf 27 oktober
voortaan als bestuurslid gaan doen. Met zijn
komst zal de tandheelkundige expertise binnen
het bestuur weer gewaarborgd zijn. ●

P.G. Klasen,
kandidaatbestuurslid

Symposium ‘De dokter, de KNMG en de alternatieve geneeskunde’
Organisatie: Vereniging tegen de Kwakzalverij en District Zwolle/Flevoland van de KNMG
Zaterdag 27 oktober 2007, 13.30 – 17.15 uur in de Buitensociëteit te Zwolle.

Programma
13.30 - 13.45
13.50 - 14.00
14.00 - 14.30

14.30- 15.00

Hors d ‘oeuvre: uitreiking Meester Kackadorisprijs 2007.
Welkomstwoord door K. Went, voorzitter KNMG-district Zwolle/Flevoland.
Inleiding op de middag door W.H. Cense, dagvoorzitter.
‘De houding van de KNMG ten opzichte van niet-reguliere geneeswijzen.
Een historisch overzicht’
Prof. Dr. M. J. van Lieburg, medisch-historicus.
‘Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen’
Dr. C.N.M. Renckens, voorzitter VtdK.

Pauze
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15.30 – 16.00
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16.00 - 16.30

16.30 -17.15

‘De KNMG-visie op alternatieve geneeswijzen: tijd voor aanpassing
van de regels?’
Dr. L. Wigersma, arts, directeur Beleid en Advies van de KNMG.
‘Ethische en filosofische aspecten van alternatieve beroepsuitoefening
door artsen’
Bert Keizer, filosoof, columnist en verpleeghuisarts.
Discussie

