"RECTIFICATIE
Dit artikel bevat de volgende feitelijk onjuiste passages die gerectificeerd dienen te worden:
Onder het kopje "De eerste jaren" is ten onrechte vermeld:
"In augustus 1999 was in Zürich (Zw.) de Stiftung United Organisations Health Care (UOHC)
opgericht, met vooral Nederlanders in het bestuur, onder wie de oud-politieman Joep van der
Wolk, de arts-acupuncturist W.L. Pluut-Lin en Ronald Pluut, consultant".
In het bestuur van UOHC (Zwitserland) zaten niet voornamelijk Nederlanders. Pluut is nooit
bestuurder van UOHC geweest. Pluut-Lin is in 2008 bestuurder geworden van de eerst later
opgerichte Oostenrijkse stichting UOHC en is nooit bestuurder geweest van de Zwitserse
stichting UOHC.
Onder het kopje "Stand van zaken 2013" is ten onrechte vermeld:
"De bestuurders Schuitemaker en Lagerweij kregen steeds meer tegenzin tegen het contractueel
onvermijdbare betalen van forse bedragen aan Pluuts Zwitserse holding UOHC en gaven er in
201 de brui aan".
UOHC is een stichting, waarbij Pluut bestuurlijk niet betrokken is (geweest).
Eveneens onder dit kopje wordt vermeld dat Zhupeng Luo een aangenomen kind van Pluut en
Pluut-Lin is. In werkelijkheid is hij hun pleegkind.
Onder het kopje "Korte schets relevante bedrijven en stichtingen" is ten onrechte vermeld:
"MaxiDelta is het bedrijf van Ronald Pluut, gevestigd in Den Haag en opgericht in 1991. Het
bedrijf heeft uitsluitend Chinese werknemers, waaronder zijn vrouw Pluut-Lin en richt zich met
adviezen over fondsenwerving voor goede doelen op Nederland en China. Het biedt daarna
project-organisatie en ‘direct marketing'. Naast de directeur telt het bedrijf 5 (Chinese)
personeelsleden. De website stelt: ‘Maxi Delta has specialised in fundraising for charities. Both
by raising new donors as to maximise the gift level of donors'. De kwakfondsen zaten lange tijd
vast aan dit bedrijf, dat voor ‘geringe prestaties en diensten' grote sommen gelds in rekening
bracht, aldus enkele oud-bestuursleden tegen Argos. Hun eveneens contractueel verplichte
zwijgplicht verhinderde hen vrijuit te spreken over die situatie, waarvan zij zich met veel moeite
(en hoge kosten) hebben losgemaakt."
De stelling dat de bedoelde fondsen voor geringe prestaties en diensten grote sommen gelds aan
Maxi Delta B.V. dienden te betalen vindt onvoldoende steun in de feiten.
Verder is onder het kopje "Bespreking" ten onrechte gesuggereerd dat Pluut betrokken is
geweest bij de oprichting van de Stichtingen Artrose Zorg, SWIBG en Stichting
Kankerbehandeling en -Preventie. Van een dergelijke betrokkenheid van Pluut is niet gebleken.
Bij vonnis d.d. 27 mei 2014 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam bevolen
deze rectificatie openbaar te maken via de toevoeging aan de digitale weergave van dit artikel."

De trucendoos van Roland Pluut:
kwakzalverij als dekmantel
C.N.M. Renckens

Ik heb het altijd als een van mijn grootste prestaties op het gebied van de kwakzalverijbestrijding beschouwd, de ontmaskering van een drietal
nieuwe ‘charitatieve’ gezondheidsfondsen in 2000,
maar hield aan die prestatie tegelijkertijd een bittere nasmaak over omdat ik er nooit achter was
gekomen wie toch het meesterbrein achter deze
trucendoos was. Groot was mijn opwinding dan
ook, terwijl ik al zeker tien jaar niet veel meer had
vernomen van die ‘kwakfondsen’, toen ik de uitzending van het onderzoeksjournalistieke radioprogramma Argos van 18 mei 2013 beluisterde. Dankzij grondig speurwerk bracht dat nieuwe feiten
aan het licht en vielen de stukjes van de legpuzzel
op hun plaats. De initiator van deze drie en later
nog een aantal andere ‘goede doelen fondsen’ is de
Haagse zakenman en communicatieadviseur Roland Pluut, gehuwd met de Chinese acupuncturiste
Pluut-Lin. Een uitzending van Radar op 28 november 2011, waaraan ik destijds niet al te veel aandacht had geschonken, had ook al nadere feiten aan
het licht gebracht.
DE EERSTE JAREN
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Ter opfrissing van het geheugen moeten we teruggaan naar de periode 1998-2001. In 1998
en 1999 werden drie ‘charitatieve’ fondsen opgericht die de reeds jaren bestaande fondsen als
het Koningin Wilhelmina Fonds, het Reumafonds
en de Hartstichting op bedrieglijke wijze gingen
beconcurreren. Ze waren zogenaamd opgericht
door familieleden van kanker-, reuma- en hartpatiënten en kozen ‘toevallig’ domicilie in de plaatsen waar de grote fondsen ook waren gevestigd.
Men was zogenaamd voorstander van meer aandacht voor en wetenschappelijk onderzoek van
zogenaamde alternatieve geneeswijzen dan bij
de reeds bestaande fondsen het geval zou zijn.
Veel donateurs hadden niet in de gaten dat het
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‘Never let the truth
get in the way of a
lucrative story ‘
(E. Ernst)

hier niet de vertrouwde bonafide fondsen betrof.
De Stichting Nederlands Fonds tegen Kanker, het
kankerkwakfonds, had in 1999 de brutaliteit zijn
mailing de deur uit te doen op de dag dat het
KWF zijn 50-jarig jubileum vierde. De gironummers van de look-a-like-fondsen, zoals ze ook
wel werden genoemd, vertoonden opvallende
overeenkomsten met die van de bonafide fondsen. Ik ontdekte in 2000 dat de oprichtingsakten bij dezelfde notaris waren verleden en dat
zij alle drie eenzelfde typefout bevatten. Tot de
wetenschappelijk adviseurs behoorden vrijwel
uitsluitend alternatieven als Valstar, Bolhuis, Vogelaar en Houtsmuller, maar ook enkele reguliere
medici zoals Smalhout, thoraxchirurg Brands en
TNO-hoogleraar biochemie Kluft. De meesten
van hen kwamen er al snel achter dat er veel geld

pelijk onderzoek door bevriende alterneuten zou
gaan financieren. De orthomoleculaire maffia
ontkende heftig in de brievenrubriek en ik bleef
mij afvragen welk meesterbrein er toch achter al
deze stromannen schuil zou gaan. Ik polste de
directeur van de Nederlandse Hartstichting of hij
wilde bijdragen aan de kosten van een privédetective, maar dat vond hij (helaas) toch te ver
gaan. Ik kwam er niet achter en moest in 2001
met lede ogen aanzien dat er zelfs een vierde
kwakfonds werd opgericht, de Stichting Preventie Diabetes. Men zag er nu van af dezelfde vestigingsplaats te kiezen als het bonafide Diabetesfonds (Amersfoort), het werd Den Haag.

STAND VAN ZAKEN 2013
Na dertien jaren onzekerheid, waarbij mijn ‘best
guess’ over het meesterbrein achter de fondsen
steeds de Rotterdamse kwakzalverarts Trossèl
was gebleven, kwam Argos op 18 mei 2013 met
de onthulling. In een programma met de titel
‘Rijk worden van de goede doelen’ werd bekend
gemaakt dat de Haagse zakenman Roland Pluut
de man achter al deze malafide praktijken was.
Het programma werd als volgt geïntroduceerd:
‘Een aantal kleine goede doelen maakt deel uit
van een schimmig, niet transparant netwerk
van ideële en commerciële organisaties. Oudbestuursleden en een voormalige directeur van
diezelfde goede doelen uiten in Argos beschuldigingen van belangenverstrengeling en zelfverrijking. Het netwerk bestaat uit extreem veel familiaire en vriendschappelijke verbanden tussen
goede doelen-stichtingen en commerciële organisaties daaromheen, zoals organisaties voor het
drukwerk, het verhuren van adressenbestanden,
het bouwen van websites en direct marketing.’
Het programma werd gepresenteerd door Max
van Weezel. Pluut heeft tevergeefs nog via zijn
advocaat getracht de uitzending te voorkomen.
Het programma is te beluisteren op: http://weblogs.vpro.nl/argos/2013/05/17/18-mei-2013rijk-worden-van-het-goede-doel en iedereen zou
dat moeten doen.
In november 2011 had Radar ook al aandacht
besteed aan een tweede ‘alternatief’ kankerfonds
(Stichting Kankerbehandeling en – preventie),
dat ook op brutale wijze mailings rondstuurde,
waarbij de acceptgiroformulieren vergezeld gingen van een pillendoosje bedoeld voor voedingssupplementen tegen kanker! In die uitzending
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naar Zwitserland en andere onduidelijke doelen
werd overgemaakt en verlieten de ‘wetenschappelijk adviescommissies’ van de fondsen. Van ten
minste een van hen weet ik dat hij de FIOD inlichtte over de vigerende praktijken. In augustus
1999 werd in Zürich (Zwitserland) de Stiftung
United Organisations Health Care (UOHC) opgericht, met vooral Nederlanders in het bestuur,
onder wie de oud-politieman Joep van der Wolk,
de arts-acupuncturist W.L. Pluut-Lin en Roland
Pluut, consultant. Volgens de Zwitserse Kamer
van Koophandel was de doelstelling tweeledig:
enerzijds fondsen werven voor goede doelen en
anderzijds het bevorderen van wetenschappelijk
onderzoek. Op 24 november 2000 werd in Zürich
door het NFK met drie andere Nederlandse fondsen de Stiftung Zur Förderung der Gesundheitsorganisationen (St. FGO) opgericht.
De inzamelingen via mailings verliepen prima
en in 1999 werd al acht miljoen gulden binnengesleept. Bij de bedelbrieven was het over
te maken bedrag vaak al ingevuld: 250 of 500
gulden. Er was veel publiciteit rond de fondsen
en ze werden alle drie gedwongen hun naam te
veranderen, zodat die minder op de namen van
de bonafide fondsen zouden gelijken. Veel donateurs vergisten zich en meenden op de bonafide
fondsen te hebben gestort. Het kankerkwakfonds
en het reumakwakfonds waren direct bereid hun
naam te wijzigen, terwijl het hartkwakfonds door
de rechter gedwongen moest worden zijn naam
te wijzigen. Er was al snel geld genoeg in kas
om de Consumentenbond via juridische dreiging
te dwingen tot een rectificatie, nadat die zich
kritisch over deze manier van fondsenwerving
had uitgelaten in haar Gezond Nieuwsbrief van
maart 2000. Dat lukte. De kwakfondsen hadden
toen al miljoenen binnengehaald en subsidieerden op (erg) kleine schaal wetenschappelijk onderzoek. Aan ‘voorlichting’, fondsenwerving en
bureaukosten werd vele malen meer uitgegeven.
Ik beschreef deze gang van zaken in februari 2000 in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde. Ook in het Actieblad tegen de
Kwakzalverij schreef ik later herhaaldelijk over
de strapatsen van deze Onheilige Drie-eenheid,
zoals ik haar doopte. Mijn slotconclusie luidde
destijds: de oprichting van deze fondsen is een
gerichte strategie van de orthomoleculaire industrie, die met het opgehaalde geld ‘publieksvoorlichting’ zou gaan geven met ruime aandacht
voor zijn producten en daarnaast wetenschap-
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kwam een man aan het woord, die een dergelijke
mailing had ontvangen die gericht was aan zijn
twee jaar eerder aan kanker overleden vrouw.
Hij vroeg zich af in welk adressenbestand zij was
voorgekomen. Radar onthulde dat de oprichters
van dit fonds drie oud-leerlingen van de Hanze
Hogeschool in Groningen waren geweest, waaronder ene Arnoud Sietsema, een zoon van een
zus van Pluut, die ook al enige tijd bestuurslid
was geweest van het diabeteskwakfonds Stichting Preventie Diabetes, waaraan Pluut-Lin als
adviseur is verbonden. Een relatie met de kwakfondsen van oudere datum werd door Radar niet
doorzien.

KORTE UPDATE PER FONDS
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Zie ook de hieronder afgebeelde diagrammen,
waar gegevens over personele formatie en geldstromen staat vermeld.
Het Nederlands Hartfonds (1998) werd al snel
herdoopt in Fonds voor het Hart (FvhH). De
namen van Vogelaar, Smalhout, Brands en Trossèl doken op en verdwenen even snel weer uit
beeld. Men haalde in 1999 4 miljoen gulden op
en in 2011 nog maar 124.000 euro. Volgens Radar is het FvhH in 2010 geliquideerd, maar er is
nog steeds een website met die naam. De activiteiten lijken overgenomen door de ook in 1998
opgerichte zusterorganisatie Stichting Wetenschappelijk Bureau Integratie Geneeskunde, die bij de Kamer van Koophandel overigens
wel is ingeschreven onder een ander nummer.
Deze stichting stort zich nu op mindfulness voor
kinderen en verdient dat geld wellicht terug via
de dure opleidingen tot mindfulness-coach. In
het bestuur zitten onder anderen Pluut-Lin en
haar aangenomen zoon Yingying Luo.
De Stichting Nationaal Fonds Kankerbestrijding (1999) werd al snel herdoopt tot
Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker. Neel
Buijs was vanaf het begin tot eind 2012 directeur, hoewel ze al lange tijd (‘sinds 2000’)
twijfels had over de geldstromen en de rekeningen van Pluuts bedrijf waaraan zij contractueel
vast zat. Argos onthulde dat zij een zwijgplicht
had en zij dus niet het achterste van haar tong
kon laten zien. Wel maakte zij de stichting los
van Pluuts imperium, hetgeen met aanzienlijke
afkoopsommen (allemaal geld uit de fondsenwerving!) gepaard ging. Pluut hield het intellectuele eigendom over de adressenbestanden.
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die fiscale voordelen biedt aan schenkers.
De Stichting Kankerbehandeling en -Preventie werd in 2009 opgericht en het initiatief
zal gekomen zijn van Pluuts ondernemende
neefje Arnoud Sietsema. Eerste mailing medio
2011 en ontmaskering door Radar op 28 november 2011. Berichtgeving hierover staat op
de VtdK-website. Sietsema vertrok uit het bestuur en sinds kort is ene Cynthia Zuiderwijk
directeur. Medebestuurslid is Edo de Ronde
(1971), van wie op internet – anders dan bij
Zuiderwijk het geval is – wel iets is te vinden.
Zijn bedrijf richt zich, net als dat van Pluut, op
de Chinese markt. Sietsema dringt er bij de
VtdK-webmaster op aan dat zijn naam van de
site verwijderd wordt, waarvoor hij geen overtuigende reden kon opgeven. Het lijkt erop dat
de oprichting van deze stichting tot doel had
het adressenbestand van Roland Pluut nog eens
te gelde te maken. Zijn relatie met de stichting
NFK is bekoeld. Veel toekomst lijkt dit nieuwe
fonds niet te hebben, het gebrek aan transparantie, de vaandelvlucht van de oprichters en
Sietsema’s weigering om namen te noemen van
de artsen, die de stichting zouden adviseren, lijken de reputatie nu wel vernietigd te hebben.
Toch haalde men in 2011 ruim € 260.000- binnen en in het volgende jaar ruim € 180.000,-.
De Nederlandse Reumastichting (opgericht
1999) heette al snel Artrose & Reuma Stichting (ARS), welke naam per 24 okt 2010 omgezet in Stichting Cerole, welke stichting op 25
okt. 2010 werd geliquideerd. In 2000 haalde
de stichting 819.000 euro binnen, welk bedrag
was gedaald tot 638.000 euro in 2008. De bestuurders Schuitemaker en Lagerweij van de
ARS kregen steeds meer tegenzin tegen het
contractueel onvermijdbare betalen van forse
bedragen aan Pluuts Zwitserse holding UOHC
en gaven er in 2011 de brui aan. De ARS werd
geliquideerd, maar Pluut zorgde ervoor dat de
lucratieve doelgroep van reumalijders en –sympathisanten toch kon blijven bijdragen aan zijn
verrijking:
De Stichting Artrose Zorg werd opgericht
in mei 2009. Tot de oprichters behoorde de
toen 19-jarige Sylvia Sietsema, zus van Arnoud
en oomzegger van Roland Pluut. Na tweeënhalf
jaar verliet zij de stichting en het bestuur bestaat thans uit Zhipeng Luo, ook een aangenomen kind van Pluut en twee andere mensen met
een Chinese achternaam. De gepensioneerde

Dwarsverbanden volgens Argos. NB: Fonds voor het Hart heet ook SWIBG

De Stichting Wetenschappelijk Bureau
Integratie Geneeskunde (SWBIG) werd opgericht in november 1998 door H. Guan, die
als bestuursvoorzitter ging functioneren. Het
Kamer van Koophandel dossier vermeldt dat
deze SWBIG ‘ook wel Fonds voor het Hart’
wordt genoemd. Waarom er twee rechtspersonen bestaan met dezelfde doelstelling, dat weet
ik niet, maar de veronderstelling dat daarvoor
boekhoudkundige redenen bestaan lijkt geen al
te wilde gok. Opvallend was een donatie van f
141.500,- van Fonds voor het Hart (1999) aan
de SWBIG. Daarna wordt het geruime tijd stil
rond dit fonds. Later toegetreden bestuursleden
komen ons inmiddels bekend voor: Y. Luo, de
dan 19-jarige aangenomen zoon, treedt toe in
1989, terwijl Pluut-Lin in januari 2011 tot het
bestuur toetreedt. Onder dekking van de naam
FvhH, officieel geliquideerd in 2010, wordt er
thans vooral aandacht besteed aan een initiatief
om de zegenrijke mindfulness techniek ook beschikbaar te maken voor schoolkinderen, want
door die stressreductie krijgen zij dan later
minder hartziekten. Achter deze wel heel doorzichtige truc om de bakens te verzetten moeten
haast wel minder ideële motieven schuilgaan.
Men heeft medewerkers van de UvA onder wie
hoogleraar orthopedogogiek Susan Bögels (zie
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oud-politieman A.G. Kradolfer (1938) werd op
1 november 2011 directeur. Over dit fonds, dat
kortstondig een ANBI-status genoot, valt verder
niets te achterhalen, over jaarrekeningen, adviseurs, etc. Op expliciete vragen van de VtdKwebredactie naar de namen van de medisch adviseurs weigert Kradolfer antwoord.
De Stichting Preventie Diabetes werd op
13 december 2001 opgericht door ene R.P.
Verseleveldt. Over de opbrengsten van de mailings uit de vroege periode heb ik niets kunnen
vinden. In 2012 werd € 228.191 geoogst. In
het bestuur zit inmiddels naast twee personen
ook met Chinese namen de aangenomen zoon
Yingying Luo van de Pluutjes, terwijl Pluut-Lin
wetenschappelijk adviseur is. Zij is basisarts,
spreekt zeer gebrekkig Nederlands en is als
acupuncturist verbonden aan Medisch Centrum
Balans BV in Den Haag. De stichting heeft gedurende vijf jaar de ANBI-status gehad, maar
raakte deze in november 2012 kwijt. Pluut-Lin
ontving op 30 april 2012 een koninklijke onderscheiding waarbij in de laudatio van burgemeester Hoekema ook werd gewezen op haar
grote verdiensten voor de ‘diabetespreventie’.
Zij haalde dit lintje op in het gemeentehuis van
Wassenaar in gezelschap van haar echtgenoot
Roland Pluut.
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ook pagina 48) mee kunnen krijgen en biedt
‘Mindfulkids’ thans aan als opleidingsinstituut
voor aspirant mindfulkids coaches, terwijl men
de zegenrijke methode aanbiedt aan scholen.

KORTE SCHETS RELEVANTE
BEDRIJVEN EN STICHTINGEN
De in Zwitserland (Zürich) gevestigde St. UOHC,
opgericht in 1999, kreeg in 2009 te horen, dat diverse kwakfondsen niet langer wensten te betalen
voor de vaak ongevraagde diensten en adviezen
van de UOHC, maar dat zij van die in contracten
vastgelegde geldverslindende relatie af wilden.
Afgesproken was dat 90% van de inkomsten van
bijv. de St. NFK naar de UOHC zouden gaan, aldus Buijs tegen Argos. De ARS betaalde jaarlijks
€ 60.000,- aan de UOHC voor ‘marketing adviezen’. Ten koste van veel geld kochten de kwakfondsen het intellectuele eigendomsrecht op de
adressenbestanden ten slotte af. In 2008 verplaatste de UOHC haar zetel naar Wenen. Eind
december 2010 werd de OUHC geliquideerd,
de geldstroom was toch opgedroogd. De oudpolitieman Joep van der Wolk was vanaf 2002
directeur geweest van de UOHC. Zijn medebestuursleden ten tijde van de liquidatie waren de
Limburgse zakenman en fondsenwerver Arend G
Koller, tot 2005 directeur van Cherridata BV, en
Pluut-Lin. Van de parallelle St FGO, waarbinnen
fondsen voortaan zouden gaan samenwerken, is
anno 2013 op de site van de Zwitserse KvK te
vinden dat alle bestuursleden Nederlanders zijn.
Zij verplaatste haar zetel in 2006 van Zürich naar
Müllheim.
MaxiDelta is het bedrijf van Roland Pluut, gevestigd in Den Haag en opgericht in 1991. Het
bedrijf heeft naast de directeur vijf Chinese werknemers, onder wie Pluuts eega Pluut-Lin en richt

zich met adviezen over fondsenwerving voor
goede doelen op Nederland en China. Het biedt
daarna projectorganisatie en ‘direct marketing’.
De website stelt: ‘Maxi Delta has specialised in
fundraising for charities. Both by raising new donors as to maximise the gift level of donors’. De
kwakfondsen zaten lange tijd vast aan dit bedrijf,
dat voor ‘geringe prestaties en diensten’ grote
sommen gelds in rekening bracht, aldus enkele
oud-bestuursleden tegen Argos. Hun eveneens
contractueel verplichte zwijgplicht verhinderde
hen vrijuit te spreken over die situatie, waarvan
zij zich met veel moeite (en hoge kosten) hebben
losgemaakt.
DMF, Direct Mail Fullfillment, is het bedrijf
van Esther Sietsema-Pluut en is gevestigd in Bedum. Het bedrijf noemt op zijn website een groot
aantal opdrachtgevers voor wie het tot tevredenheid zou hebben gewerkt. Esther Sietsema is zus
van Roland Pluut en moeder van Arnoud Sietsema
(mede-oprichter St. Kankerbehandeling en –preventie en v/h bestuurslid St. Preventie Diabetes)
en Sylvia Sietsema, voorheen bestuurslid St. Artrose Zorg.
Cherridata BV was, tot het in 2005 werd verkocht aan Bendion BV, eigendom van Arend Koller, die ook bestuurslid was van de St. UOHC. Zijn
bedrijf was gespecialiseerd in ‘het verzamelen,
verwerken, analyseren en selecteren van adresinformatie om effectieve en efficiënte werving van
leden, abonnees, donateurs en klanten mogelijk
te maken.’ Aldus http://adressenspecialist.nl/overcherridata. Dergelijke bedrijven kunnen voor elke
doelgroep adressenbestanden leveren met behulp
van ‘psychografische selectietechnieken’.
Methetweb opereert de website van de St.
Kankerbehandeling en –Preventie website vanaf
hetzelfde IP-adres als Stichting Preventie Diabetes, Fonds voor het Hart en Stichting Artro-
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Mevrouw Pluut-Lin, koninklijk onderscheiden
onder toeziend oog van echtgenoot Roland Pluut
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BESPREKING
De diagnose is onmiskenbaar en in Argos werd
deze zowel door de gewezen NFK-directeur Buijs
gesteld als door Stan Termeer, hoofd communicatie van Koningin Wilhelmina Fonds, Nederlandse Kankerbestrijding. Buijs: ‘Mijnheer Pluut
heeft gefaciliteerd dat er een goed doelen kon
worden opgericht. Hij beeft een bestuur bij elkaar gezocht. Hij heeft zijn eigen markt voor
zijn werkzaamheden gecreëerd.’ Termeer: ‘Wij
hebben bijvoorbeeld de Stichting Kankerbehandeling en -Preventie, waarvan ik echt denk dat
die alleen maar bestaat ter zelfverrijking van de
mensen die er achter zitten.’
De heren Pluut, Van der Wolk en Van der Klij
wensten bij Argos niet voor de microfoon te
spreken. De genoemde feiten, constructie en
interacties werden door Van der Wolk evenwel
niet ontkend. Al reconstruerend heeft het er alle
schijn van dat Roland Pluut met zijn MaxiDelta,
waarmee hij inmiddels een aantal jaren ervaring
had opgedaan inzake goede doelen en fondsen-

werving, niet ging zitten wachten op nieuwe
klanten, maar inderdaad zijn goede doelen in het
leven ging roepen. Zelf bleef hij jarenlang buiten
beeld, maar de ingrediënten om een succesvol
goed doel te maken waren hem inmiddels goed
bekend. Wat volstaat is een website-bouwer, een
leverancier van een adressenbestand, een bedrijf
dat mailings kan verzenden en een tekstschrijver, die de website en het foldermateriaal vult.
Niet zelden geschiedt dat met ‘met teksten die
zichtbaar van andere websites zijn gejat’, zo
ontdekte Stan Termeer van het KWF. Om zich te
onderscheiden van de bonafide fondsen werd in
de missie ‘aandacht voor alternatieve en complementaire geneeswijzen’ opgenomen: kwakzalverij als dekmantel. Voor de bemensing met
stromannen in de diverse stichtingsbesturen
keek hij rond in zijn eigen gezin, bij zijn zus en
haar kinderen en bij personen van Chinese origine, ongetwijfeld uit de kennissenkring van zijn
Chinese echtgenote. De oorspronkelijke kwakfondsen voor hart- en reuma-lijden zijn deels geliquideerd, waarbij door Pluut met vooruitziende
blik vervangende fondsen in het leven werden
geroepen, zich richtend op dezelfde categorieën
(Artrose Zorg en de SWIBG). De stichting NFK
slaagt er inmiddels al een flink aantal jaren de
ANBI-status te behouden, hetgeen betekent dat
er een fatsoenlijk deel van het geld naar wetenschappelijk onderzoek gaat. Dat geldt niet voor
de andere fondsen. Huub Willems, rechter en
voormalig voorzitter van de Ondernemingskamer in Amsterdam, keek op verzoek van Argos
bijvoorbeeld naar het jaarverslag van het diabeteskwakfonds en oordeelde daarover: ’ De jaarrekening van dit niveau verschaft geen enkele
garantie voor de juistheid van wat er staat in
relatie tot wat er gebeurt in de onderneming.’
Dat de stichting NFK nu al bijna vijf jaar voldoet
aan de criteria om als ANBI erkend te blijven,
betekent dat er nu echt geld naar wetenschappelijk kankeronderzoek gaat en dat blijkt ook wel
uit de jaarverslagen. Geld voor Pluuts bedrijfjes
en stichting zal er sindsdien niet veel meer zijn
geweest, hetgeen hem ongetwijfeld op het idee
heeft gebracht om in 2009 een concurrerend
kankerkwakfonds op te richten via zijn neefje
Arnoud Sietsema: de Stichting Kankerbehandeling en –Preventie. Dit nieuwe kwakfonds geniet
nog een ANBI-status, waaraan zoals gebruikelijk
de eerste drie jaar na oprichting slecht marginale eisen worden gesteld.
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sezorg. Methetweb is van Alex van der Klij, die
gehuwd is met Huihua Guan, bestuurslid Fonds
voor het Hart. Methetweb is gehuisvest aan de
Churchilllaan 287 in Rijswijk in welk pand ook
een deel van MaxiDelta is gevestigd. De firma,
zo ontdekte Argos, maakt ook drukwerk voor de
mailings van Fonds voor het Hart, St. Kankerbehandeling en Preventie en Stichting Nationaal
Fonds ‘Het gehandicapte kind’. Dit laatste fonds
werd al opgericht in 1987 en lijkt geen kwakfonds te zijn. Men omschrijft zijn eigen ‘totaalconcept’ als volgt op de eigen site: ‘Wij zijn een
groepje actieve mensen die een aantal jaren ervaring hebben in de direct marketing, het analyseren, valideren, beheren van databestanden en
bouwen/beheren van websites. In 2008 hebben
wij onze krachten gebundeld in Met Het Web.
We ondersteunen onze klanten als back office
in de breedste zin van het woord. We schrijven
teksten voor nieuwsbrieven, bouwen en onderhouden websites, regelen de correspondentie,
beantwoorden van de telefoon, onderhouden de
relatiebestanden en doen marktanalyses. Ook
begeleiden we productie van nieuwsbrieven en
van mailings.
Zowel Radar als Argos kregen als zij belden
met de fondsen voortdurend call centers aan de
lijn.
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Gegevens over personen en geldstromen per fonds
Naam erkende instelling
Naam (namen) kwakfonds
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Naam directeur
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KVK
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Besteding fondsen

ANBI- status en CBF-Keur
Geliquideerd
Wetenschappelijke adviesraad
Naam kwakfonds
Bestuur
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KVK
Resultaten fondsenwerving
Besteding fondsen
Naam erkende instelling
Naam kwakfonds
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Naam voorzitter
Naam directeur
Opgericht
KVK
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Besteding fondsen (voor zover
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Naam kwakfonds
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Naam voorzitter

Naam directeur
Opgericht
KVK
Resultaat fondsenwerving
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ANBI-status en CBF-keur
Wetenschappelijke adviesraad
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Nederlandse Hartstichting
Resultaat eigen fondsenwerving. 2001: € 27 miljoen; 2012:
€ 46.935.687
Nationaal Hartfonds, sinds mei 2000 Fonds voor het Hart1
Adres Dr Lelykade 22a, 2583 CM Den Haag
Dr. E.F. Vogelaar
G.R. Bueno de Mesquita, later R.H.T.K. Trossèl, later J.C. van der Wolk,
later Goyaards. Sinds 2000 B. van der Klis.
14 januari 1998
Den Haag, 27169870
1998: f 1,9 miljoen; 1999: f 4 miljoen
2011: € 124.700,-.
1998: f 141.500 naar SWBIG; f 750.000,- naar Engeland (‘pilotstudie
chelatietherapie’); f 5.000,- naar MBOG2 ; f 15.000,- naar Stichting
Medisch Verzekerden3; een onbekend bedrag naar Zwitserland.
2011: € 15.575,- fondsenwerving; € 35.000,- wetenschappelijk onderzoek;
€ 54.257,- voorlichting; € 19.866,- toegevoegd aan reserves.
2010, maar website nog steeds in de lucht. Activiteiten overgenomen
door SWIBG.
Van Herpen, cardioloog (tot 15 dec. 1999); W.G.B. Brands, thoraxchirurg
(tot 15 dec. 1999); prof. C. Kluft, biochemicus bij TNO (tot 15 dec. 1999)
Stichting Wetenschappelijk Bureau Integratie Geneeskunde
Adres Dr Lelykade 22a, 2583 CM Den Haag
(‘Ook genoemd Fonds voor het Hart’)
Guan, Huihua(geb. China 1971) voorzitter; Luo, Yingying4 (geb. 1989,
China, in functie sinds juli 2008); Pluut-Lin WZ (geb. 1961, China, in
functie sinds jan. 2011)
27 november 1998
27176037
Donatie van f 141.500,- van Fonds voor het Hart (1999)
Initieerde en subsidieerde Mindfulkids project: ‘aandachttraining’ voor
schoolkinderen i.s.m. o.a. UvA-stafleden psychologie E. van de WeijerBergsma en S. Bögels, hoogleraar orthopedagogiek.
Nederlandse Kankerbestrijding/ KWF
Resultaat eigen fondsenwerving 2001: € 50.131.000,- ; 2012: €
146.278.000
Stichting Nationaal Fonds Kankerbestrijding (tot 1999), daarna
Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker5;
St. Nicolaasstraat 50, 1012 NK Amsterdam
D.M. Vedder (tot 2011), vanaf 2012: R.C.A. Kleinegris
Drs. C.M. Buijs (ook adviseur ARS) tot eind 2012.
8 maart 1999
34113091, Amsterdam
2000: € 1.620.556,-; 2001: € 1.190.296,2011: € 522.392,2011 € 262.929,- uitbetaald, maar ‘te weinig in kas’ om nieuwe projecten
te subsidiëren. Drukkosten van 4 proefschriften gesponsord.
ANBI-status: ja sinds 2007; CBF: neen
J. Bolhuis (basisarts); E. Valstar (basisarts), Ch. Wauters (farmacoloog);
‘Speciaal adviseur’: dr. A.J. Houtsmuller (tot okt. 1999); de laatste jaren
alleen Valstar.
Stichting Kankerbehandeling en Preventie6
Kranenburgweg 103, Den Haag
E.W. de Ronde (14 sept. 1971, R’ dam); bestuursleden/oprichters: Arnoud
A.A. Sietsema (geb. 12.2.1987) tot 13.10.2012, C.P. Petersen
(geb. 28.4.1986, Hamburg) tot 01.03. 2013 en M. Helder (geb. 13.6.1987,
Delfzijl) tot 29.11.2011.
Cynthia G.E. M. Zuiderwijk (geb. 6.12.1973, Nieuw Vossemeer) met volledige volmacht; lid mr. Edo de Ronde
19.6. 2009
01156763
2011: € 266.859,2012: € 146.400,- plus € 33.202,2011: o.a. € 234.280,- ‘voorlichting’ en € 65.747,- kosten fondsenwerving
2012: € 33.269,- fondsenwerving en € 116.180,- ‘voorlichting’.
ANBI: ja; CBF neen
Non-existent.

Naam kwakfonds
Adres
Naam voorzitter
Naam directeur
Opgericht
KVK
Resultaat fondsenwerving
Besteding fondsen
(voor zover bekend)
ANBI-status en CBF Keur
Wetenschappelijke adviesraad
Geliquideerd
Naam kwakfonds
Adres
Naam voorzitter
Directeur
Oprichting
KVK
Resultaat fondsenwerving
ANBI-status en CBF-keur
Wetenschappelijke adviesraad
Naam erkende instelling
Naam (namen) kwakfonds
Adres
Naam voorzitter
Namen bestuursleden
Opgericht
KVK
Resultaten fondsenwerving
Besteding fondsen
(voor zover bekend)
ANBI- status en CBF-Keur
Wetenschappelijke adviesraad

Reumafonds
Resultaat eigen fondsenwerving 2001: € 10.084.000,-; 2012: € 17.040.000
Nederlandse Reumastichting (tot eind 1999), later Artrose & Reuma
Stichting7 (ARS), per 24 okt 2010 omgezet in Stichting Cerole,
liquidatie stichting Cerole op 25 okt. 2010
Nieuwezijds Voorburgwal 130a, Amsterdam
Mevr. A.J. Havenaar (vz); mevr. P.de Vuijst; dhr. V. Melis en
dhr. F. Saimbang, penningmeester. Later lange tijd Leny Schuitemaker en
mr. Roland Lagerweij (tot 2011)
Berend Koster
10 september 1999
34120542 Amsterdam
2000: € 819.663,2001: € 327.144,2008: € 638.294,-; Reserves: € 466.363,Oncontroleerbaar: 55% aan wetenschappelijk onderzoek (2008)
ANBI-status: ja; CBF-Keur: neen
Non-existent
2011
Stichting Artrose Zorg
Klaverhof 148, Alphen aan de Rijn
W.L. Yeung, (geb. Hoorn, 2.6.1974); L. Wang (Meppel, 7 mei 1987);
Zipheng Luo8 (China, 18 mei 1991); van mei 2009 tot dec.
2011 Sylvia Sietsema9 (geb. 29.1.1989, ’t Zandt)
A.G. Kradolfer (Soest, 1938) sinds 1.11.2011.
15 mei 2009
14116014
Onvindbaar
Neen: ‘ingetrokken’/neen
Non-existent
Diabetes Fonds Amersfoort; resultaat eigen fondsenwerving 2001: €
2.838.000,- ; 2012: € 7.623.587,Stichting Preventie Diabetes
Lange Voorhout 61, Den Haag
R.P. Verseleveldt (vz &dir.), tel. via call centre
R.P. Verseleveldt (sinds oprichting), Luo, Yingying (geb. 1989, China, in
functie sinds mei 2008);R.R. Meghoe (in functie sinds okt. 2012) en
N. Ren (geb. China, 25 mrt 1988). Enige tijd ook: Arnoud Sietsema.10
13 dec. 2001
27246703
2012: € 228.191
2012: voorlichting en projecten: € 131.759,-; kosten organisatie
€ 20.825,-; toegevoegd aan reserve: € 45.684,ANBI-status: ja, van feb. 2008 tot nov. 2012; CBF: niet aangevraagd.
Pluut-Lin WZ (geb. 1961, China)

Noten
1N
 a rechtszaak aangespannen door de Nederlandse
Hartstichting.
2 I n bestuur MBOG o.a. Vogelaar en Trossèl. De laatste werd vorig jaar uit het artsenregister geschrapt.
3 In bestuur o.a. Trossèl-van Engelen, destijds echtgenote van R.H.T.K. Trossèl.
4 Is aangenomen kind van echtpaar Pluut-Lin.
5 Onder juridische druk van het KWF.
6 O
 pereert zijn website vanaf hetzelfde IP adres als
Stichting Preventie Diabetes, Fonds voor het Hart
en Stichting Artrosezorg. Deze websites worden
beheerd door Methetweb van Alex van der Klij,
die gehuwd is met Huihua Guan, bestuurslid
Fonds voor het Hart. Methetweb is gehuisvest
aan de Churchilllaan 287 in Rijswijk in welk pand
ook Maxidelta, het adviesbureau fondsenwerving
goede doelen, eigenaar Roland Pluut (gehuwd

met W.Z. Pluut-Lin, actief in Fonds voor het Hart
en Stichting Preventie Diabetes. Methetweb, zo
ontdekte Argos, maakt ook drukwerk voor de mailings van Fonds voor het Hart, St. Kankerbehandeling en Preventie en Stichting Nationaal Fonds
‘Het gehandicapte kind’. Dit laatste fonds werd al
opgericht in 1987 en had in 2012 aan fondsen 1,2
miljoen euro opgehaald. Het lijkt geen kwakfonds
te zijn.
7 Naam gewijzigd na juridische dreiging door het
Reumafonds
8 Z. Luo is een aangenomen kind van Pluut en PluutLin
9 Sylvia Sietsema is een dochter van zus Esther van
Roland Pluut
10 Deze is zoon van de zus Esther van Roland Pluut.
Zus is verbonden aan DMF.
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Naam erkende instelling
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De bestuursleden en directeuren van de vier
oudste kwakfondsen, die inmiddels vertrokken
zijn, hebben jarenlang een goed inkomen gehad,
maar konden de gang van zaken niet langer met
hun geweten verenigen. Buijs tegen Argos: ‘Je
wil dus niet dat je verantwoordelijk ben dat er
zo veel geld weg is, dat donateurs hebben gegeven voor een bepaalde doelstelling en het geld
zou daar niet naar toe gaan.’ Zij en ook enkele
anderen zijn onwaarschijnlijk lang op hun post
gebleven en ook hen valt heel wat te verwijten.
Dat kwakzalverij in ons land niet verboden is,
was mij bekend, en Willems stelde ook met spijt
vast dat er tegen belangenverstrengeling niet
veel valt te doen. Maar dat ook kennelijke misleiding en boerenbedrog, zoals al in 2000 door de
VtdK, later in 2011 door Radar en recent in mei
2013 door Argos aan de kaak is gesteld, gewoon
onbestraft kan blijven, vind ik volkomen onbegrijpelijk en onverteerbaar. Als dit circus-Pluut
nog niet voldoet aan de definitie van een criminele organisatie in de zin der wet, wat ontbreekt
hier dan nog?
l
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