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Bosch en Duin, 28 april 2009 

 

 

Stichting IOCOB            Aan de heer Minister van VWS Dr A. Klink 

Prof dr J.M. Keppel Hesselink, arts, voorzitter Bestuur Ministerie van VWS 

D.J. Kopsky, arts, secretaris Bestuur     Postbus 16119 

Spoorlaan 2a             2500 BC Den Haag 

3735 MV Bosch en Duin        

 

 

Onderwerp: Het aan U gerichte schrijven 

dd 7 april 2009 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. 

 

 

Motto: Don’t confuse me with facts. 

 

 

 

Mijnheer de Minister van VWS, 

 

 

Aanleiding tot deze brief 

 

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (hierna: VtdK) heeft zich op 7 april 2009 per brief tot u 

gewend waarin een pleidooi is vervat om de voorshands tot 1 juli 2009 uitgestelde heffing van BTW 

over de gezondheidskundige diensten van ‘alternatieve genezers’ – waarmede in dat schrijven de 

categorie der CAM-artsen is bedoeld – metterdaad in te voeren.  

Dit weinig opzienbarende en met veel publicitair tam tam gebrachte pleidooi steunt in essentie op het 

door deze Vereniging sinds jaar en dag uitgedragen dogma dat elke vorm van 

alternatieve/complementaire geneeskunde als kwakzalverij heeft te gelden, met inbegrip van die 

welke door artsen wordt beoefend. Door uw beleidsplannen zou haars inziens op het BTW-terrein 

een wenselijke gelijkstelling worden bereikt met de positie van alternatieve genezers die geen arts 

zijn. Voorts schampert de VtdK tegen de mogelijke instelling van een voor artsen toegankelijk CAM-

register. 
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Doelstelling IOCOB 

 

Stichting IOCOB, die zich ten doel stelt om op wetenschappelijke basis objectieve informatie te 

verschaffen over alternatieve en complementaire behandelvormen, ondermeer door te bevorderen dat 

daartoe universitair onderwijs en dito onderzoek worden geëntameerd, komt hierbij tegen de inhoud 

en strekking van meerbedoelde brief van de VtdK krachtig in het geweer.  

Eerst volgt een typering van de rol van de VtdK in het publieke debat over deze aangelegenheid en 

wordt een relatie gelegd tussen deze rol en de - naar de mening van IOCOB - fundamenteel onjuiste 

opstelling van u als minister van VWS. 

Vervolgens wordt de zienswijze van IOCOB op wetenschappelijke gronden nader geëxpliciteerd 

zomede de vanuit dat vertrekpunt door haar ondernomen initiatieven op het terrein van de 

parlementaire gedachtenvorming. 

Daarna passeren in dit schrijven de inhoudelijke argumenten de revue tegen de opstelling van de 

VtdK, en tenslotte volgt een inzichtgevende kleine selectie uit de onoirbare middelen en 

verwerpelijke methoden door middel waarvan de VtdK haar fundamentalistische regime dwingend 

aan de Nederlandse bevolking beoogt op te leggen. 

 

Typering zienswijze VtdK op complementaire geneeskunde: wetenschappelijke onzin 

 

Vanuit wetenschappelijk oogpunt verdienen de argumenten van de VtdK voor de invoering van een 

BTW-plicht voor CAM-artsen slechts een plaats in de prullenmand. De aan u gerichte brief van de 

VtdK is daarvan een overduidelijke adstructie. Zij bevat namelijk slechts kretologie, gelardeerd met 

de overbekende propaganda voor haar fundamentalistische verenigingsideologie. De VtdK grijpt de 

voorgenomen BTW-heffing namelijk uitsluitend aan ten dienste van haar verblinde streven om een 

totalitaire geneeskunde te voeren, waarin nog nauwelijks plaats wordt ingeruimd voor de principiële 

therapiekeuzevrijheid van de patiënt, de CAM-geneeskunde voorts tot een derderangs gebeuren 

wordt gedegradeerd (‘eigenlijk moet deze geneeskunde worden verboden en dienen de CAM-artsen 

uit hun beroep te worden gezet’) en wordt de CAM-geneeskunde aldus voortaan louter toegankelijk 

voor een kleine groep van financieel welgestelden.  

Reeds nu wenst IOCOB op te merken dat het niet kan bestaan dat u als CDA-minister deze, voor 

grote groepen der Nederlandse bevolking fnuikende en antisociale, maatregel voor uw politieke 

rekening neemt. Ook Europeesrechtelijk bestaat geen enkele aanleiding om deze BTW-plicht aan 

CAM-artsen op te leggen; zie de in de bijlage aangehechte en door IOCOB aan de leden der vaste 

Commissie van Financiën en van VWS uitgebrachte Nota, waarin zowel de fiscale als de vanuit 
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gezondheidskundig oogpunt fnuikende implicaties van de BTW-plannen diepgaand onder de loupe 

zijn genomen (dit betreft een kritische analyse van de BTW-paragrafen van Kamerstuk nummer 

31704, staatssecretaris van Financiën dd 23 oktober 2008, de zogeheten Nota naar aanleiding van het 

Verslag ).  

 

Beleidsvoornemens VWS sporen met de verwerpelijke uitgangspunten VtdK. Daarom de actie GA 

VOOR CAM  

 

Echter omdat uw beleidsvoornemens - met inbegrip van die van de staatssecretaris van Financiën - 

wat betreft de BTW helaas blijken te sporen met de visie van de VtdK heeft IOCOB eind 2008 de 

nationale handtekeningenactie GA VOOR CAM op touw gezet waarvan het resultaat met ruim 

33.000 handtekeningen op 28 oktober 2008 is aangeboden aan de leden van de Vaste Commissie van 

VWS. De volgende actiepunten zijn door IOCOB onder de brede aandacht van het parlement maar 

tevens onder die van de beleidsmakers van uw Departement gebracht en gelden ook thans nog 

onverkort: 

1. Huidige BTW-vrijstelling voor medische behandelingen van CAM-artsen handhaven. 

2. CAM-artsen blijven artsen, ook binnen een herziene Wet BIG. Behoud van titel. 

3. CAM als vast onderwerp binnen het aandachtsveld van het ministerie van VWS. 

4. Opname van CAM-onderwijs in het basiscurriculum van elke medische faculteit in Nederland 

met instelling van de daarbij behorende leerstoelen. 

5. Een adequaat onderzoeksbudget (jaarlijks tenminste 2 miljoen euro) waardoor de 

beroepsverenigingen voor CAM in samenwerking met de universiteiten zinvol onderzoek kunnen 

doen. 

 

Parallel lopende acties voor het behoud van CAM 

 

Een week eerder hebben de CAM-artsen, samen met de patiëntenorganisatie Patiënten Platform 

Complementaire Gezondheidszorg (PPCG) een petitie aangeboden om de BTW-vrijstelling voor 

CAM- artsen te handhaven. Het bezwaar tegen de heffing van BTW over de diensten van CAM- 

artsen is ook schriftelijk aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt door de volgende 

patiëntenorganisaties: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Chronisch zieken en 

Gehandicapten Raad (CG), Stichting Nationaal Fonds 'Het Gehandicapte Kind' (Stifano) en PPCG. 

Deze organisaties vertegenwoordigen in totaal circa drie miljoen mensen! Deze grote groep omvat 

meer dan één derde van de personen die hun stem hebben uitgebracht in Nederland. 
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De door VWS aangebrachte cesuur tussen reguliere en complementaire geneeskunde is fundamenteel 

onhoudbaar  

 

Het centrale dogma van de VtdK, zoals dat uit haar brief van 9 april 2009 naar voren komt - alle 

vormen van door artsen toegepaste CAM-geneeskunde zijn kwakzalverij omdat deze niet evidence 

based bewezen zouden zijn - blijkt helaas eveneens stevig te zijn verankerd in het door u in het 

parlement uitgedragen standpunt als zou complementaire geneeskunde, in tegenstelling tot reguliere 

geneeskunde, niet evidence based (EBM) en niet protocolleerbaar zijn. Om die reden meent u dat de 

reguliere geneeskunde superieur zou zijn aan complementaire behandelvormen. 

Dit cruciale standpunt van VWS is echter fundamenteel onhoudbaar omdat het in strijd is met de 

wetenschappelijke feiten. Uw onjuiste zienswijze kan slechts worden volgehouden als bewust geen 

acht wordt geslagen op de veelheid van het – op de website van IOCOB uitvoerig gepubliceerde – 

onderzoek waaruit onomstotelijk blijkt dat deze door u aangebrachte cesuur tussen reguliere en 

complementaire geneeskunde ondeugdelijk is. Vaststaat namelijk dat er tal van regulier-medische 

interventies plaatsvinden – ja zelfs het overgrote deel - zonder dat deze wetenschappelijk zijn 

getoetst, laat staan EBM zijn, terwijl anderzijds voor een scala van complementaire behandelingen 

wel degelijk solide wetenschappelijk bewijs aanwezig is. Voorts is in divers wetenschappelijk 

onderzoek aangetoond dat complementaire geneeskunde veilig en (zeer) kosteneffectief is naast een 

grote mate van patiënttevredenheid. 

In relatie met het vorenstaande is evenzeer onjuist de zienswijze van VWS dat complementaire 

behandelingen, in tegenstelling tot reguliere interventies, niet protocolleerbaar zouden zijn. Elk 

behandeltraject is protocolleerbaar. Het protocol dient, evenals in de reguliere geneeskunde, als 

leidraad voor medisch handelen. In mei 2008 werd door de Koninklijke Maatschappij tot bevordering 

van de Geneeskunst (KNMG) en de Complementaire en Alternatieve Geneeskunde 

artsenverenigingen (CAM) het gezamenlijke verzoek ingediend bij het Kwaliteitsinstituut voor de 

Gezondheidszorg CBO, om een beoordeling te geven van de door de CAM-artsenverenigingen 

gekozen en gerealiseerde kwaliteitsmethodologie. De conclusie van het CBO was dat het totaal van 

bij deze beroepsverenigingen aanwezige instrumenten samenhangend en relevant is en goeddeels 

conform wat op dit moment van een in Nederland opererende beroepsgroep in de gezondheidszorg 

mag worden verwacht, aldus mr J.M. Buiting, arts, in zijn hoedanigheid als hoofd van de Afdeling 

kennis en innovatie van het CBO, in het naar buiten gebracht rapport op 17 november 2008. 

IOCOB moet echter tot haar verontrusting vaststellen dat op uw Departement blijkbaar de gedragslijn 

wordt gevolgd dat betrouwbare en wetenschappelijke getoetste CAM-informatie die aan uw 
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beleidsvoornemens in de weg zou kunnen staan, bewust buiten uw blikveld wordt gehouden. Vandaar 

dat IOCOB aan uw beleidsvoornemens het volgende veelzeggende motto heeft willen meegeven:  

 

‘Don’t confuse me with facts’. 

 

IOCOB verzoekt u om deze reden dringend alsnog kennis te willen nemen van met name de 

hoofdstuk 10 (‘ De veronderstelde superioriteit van reguliere geneeskunde: een cirkelredenering’ en 

hoofdstuk 11 (‘Onjuist inzicht minister van VWS in mate (on)bewezenheid reguliere geneeskunde’) 

uit meerbedoelde Nota waarin is geadstrueerd dat u te dezent op een dwaalweg bent komen te 

verkeren.  

 

Stellingname IOCOB van waaruit de brief van de VtdK nader wordt besproken  

 

Vorenbedoelde door IOCOB uitgebrachte Nota (zie bijlage) mondde uit in de volgende 

eindconclusie. Van daaruit wordt thans de brief van de VtdK onder de loupe genomen. 

Deze eindconclusie luidt: 

 

‘Alles overziende verdient het BTW-plan om door de Tweede Kamer te worden verworpen. De fiscaal-juridische 

fundering van het plan is op cruciale onderdelen uiterst wankel, de uitvoering is technisch ingewikkeld en de 

toepassing van de ingeperkte vrijstelling zal in de praktijk ongetwijfeld tot vele en zeer lang slepende fiscale 

procedures leiden voordat de staatssecretaris de verwachte BTW-opbrengst zal kunnen verzilveren. Naar 

verwachting levert het plan voor de schatkist echter geen positieve opbrengst op maar leidt het zelfs tot een 

aanzienlijke financiële strop voor de overheid. 

 

En vervolgens waar het het beleidsterrein van VWS aangaat: 

 

‘ De gezondheidskundige aspecten van het plan zijn ondoordacht en ver strekkend. Het plan is ten onrechte 

bevoordelend voor de beoefenaren van de reguliere geneeskunde doch uitermate schadelijk, discriminatoir, ja 

zelfs beledigend voor de positie van complementaire artsen en evenzo voor patiënten die de complementaire 

geneeswijze verkiezen.  

De daaruit voortvloeiende gezondheidskundige schade is uitsluitend te wijten aan een fundamenteel onjuist inzicht 

bij de minister van VWS omtrent de ware aard en de mate van (on)bewezenheid van zowel de reguliere 

geneeskunde als van de complementaire geneeskunde. Dit medisch-fundamentalistische plan dient om deze reden 

geen richtsnoer van vooruitstrevende gezondheidspolitiek te zijn. 

Het ware dan ook te verkiezen als de minister van VWS zich constructief zou bezinnen op de totstandkoming van 

een waarlijk perspectief biedende geïntegreerde geneeskunde als een zinvolle synthese tussen reguliere 

geneeskunde en bewezen complementaire behandelvormen. 
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Het fiscale neutraliteitsbeginsel 

 

De VtdK meent ten onrechte dat CAM-artsen ingevolge het fiscale neutraliteitsbeginsel het bewijs 

zouden moeten leveren dat hun interventies effectiever zijn dan die welke voor dezelfde 

aandoeningen worden ingezet door therapeuten/niet-artsen. Dat is onzin. Het fiscale 

neutraliteitsbeginsel eist geen verband tussen de ingezette interventie en het daarmee bereikte 

resultaat. Van een schending van het neutraliteitsbeginsel is alleen dan sprake indien voor 

soortgelijke en kwalitatief gelijkwaardige beroepsmatige verrichtingen een verschillend fiscaal 

regime zou (gaan) gelden. Het behoeft geen betoog dat de beroepsmatige vaardigheden en 

verrichtingen van universitair opgeleide CAM-artsen (anamnese, diagnose, therapie en de 

bevoegdheid tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen, onderworpenheid aan het medische 

tuchtrecht) in kwalitatief opzicht per definitie superieur zijn aan die welke door niet-BIG-

geregistreerden/niet-artsen voor dezelfde aandoeningen worden ingezet. Van kwalitatief 

gelijkwaardige beroepsmatige verrichtingen door CAM-artsen, vergeleken met die van dergelijke 

beroepsbeoefenaren, is dan ook geen sprake waardoor het fiscale neutraliteitsbeginsel niet wordt 

geschonden. Het fiscale neutraliteitsbeginsel zou door de BTW-plannen echter wel worden 

geschonden indien bij de verrichtingen door CAM-artsen, zoals het behoort, de vergelijking wordt 

gemaakt met de vrijgestelde diensten van reguliere dokters. CAM-artsen verrichten immers 

soortgelijke en kwalitatief gelijkwaardige gezondheidskundige prestaties als reguliere medici. Zie 

over deze materie met name hoofdstuk 9 van de meerbedoelde IOCOB-Nota, getiteld 

‘Gezondheidskundige verrichtingen van reguliere en complementaire artsen hebben eenzelfde 

kwaliteitsniveau’. Om die essentiële reden behoort de medische vrijstelling voor CAM-artsen dan 

ook in stand te blijven.  

Overigens ziet de VtdK over het hoofd dat haar dwaze stelling ook leidt tot de consequentie dat de 

reguliere dokters ter behoud van de vrijstelling het bewijs zouden moeten leveren dat hun interventies 

effectiever zijn dan die welke voor dezelfde aandoeningen door CAM-artsen of door niet-artsen 

worden ingezet. In dergelijk onderzoek zullen de leden van de VtdK echter wel geen trek hebben. 

Het zou er immers op neerkomen dat bijvoorbeeld een medisch specialist, die adviseert in de 

behandeling van pijn, ter verkrijging van de BTW-vrijstelling zou moeten bewijzen dat zijn advies 

over een NSAID, welke vrij verkrijgbaar is en ernstige complicaties kan veroorzaken, effectiever is 

dan die welke door een drogist wordt gegeven. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg heeft in haar 

rapportage van 2005 al duidelijk gemaakt in een casus dat een drogist gericht iets kan voorschrijven.
1
  

                                                           
1
 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Medische Diagnose, achtergrondstudies, 2005: blz 100 
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Niet echter dit ten onrechte door de VtdK verlangde bewijs is relevant voor de toepassing van de 

fiscale vrijstelling doch uitsluitend het verschil in opleidingsniveau en beroepskwalificaties van de 

medisch specialist en die van de drogist kwalificeert voor de vrijstelling. Aan de in dit verband door 

de VtdK te berde gebrachte kretologie kan de minister van VWS dan ook maar beter voorbij gaan. 

 

De mogelijke instelling van een CAM-register  

 

De VtdK loopt vervolgens te hoop tegen de mogelijkheid dat een afzonderlijk CAM-register zal 

worden ingesteld waarin artsen die behoren tot de zes CAM-beroepsverenigingen, kunnen worden 

ingeschreven. Zij is beducht dat hierdoor voor het eerst in de geschiedenis een formele erkenning van 

overheidswege voor CAM-geneeskunde wordt afgegeven. Voorts verwerpt de VtdK uiteraard de 

mogelijke implicatie van een dergelijk register om ‘het kaf van het koren te scheiden’. Immers, de 

gehele CAM-geneeskunde bestaat volgens de VtdK-kretologie uit louter kaf (‘alles is placebo’) zodat 

het CAM-register geen betekenis kan hebben voor een scheiding van de uit de CAM-

behandelvormen wel bruikbare gedeelten. De beduchtheid van de VtdK stoelt echter op de fobie dat 

indien voor bepaalde CAM-behandelvormen een maatschappelijk omschreven plaats wordt 

ingeruimd, haar centrale verenigingsideologie – uitsluitend die geneeskunde deugt welke door de 

VtdK wordt geproclameerd – ten grave wordt gedragen. 

IOCOB is van oordeel dat, zo u als minister van VWS zou besluiten tot een afzonderlijke regeling 

voor CAM-artsen, bijvoorbeeld door het instellen van een CAM-register en uiteraard onder 

handhaving van de inschrijving van CAM-artsen in het BIG-register, deze regeling alsdan 

betekenisonderscheidend dient te zijn voor die CAM-behandelvormen welke reeds op een 

wetenschappelijke grondslag berusten, en tevens voor het scala van CAM-behandelvormen dat in 

redelijke mate door de beroepsgroep van medici (zoals door de leden van de KNMG) als zinvol 

wordt aanvaard, mede in relatie tot de beoordeling van complementaire behandelvormen door 

stichting IOCOB, en welke derhalve in een breed maatschappelijke draagvlak zijn verankerd. In die 

benadering is een mogelijk in te stellen CAM-register een afgeleide van het BIG-register. Uitsluitend 

de daarvoor in aanmerking komende CAM-beroepsverenigingen voor wier leden de mogelijkheid tot 

inschrijving in een dergelijk CAM-register wordt geopend, dienen daarbij in te staan voor de 

kwaliteit der door haar leden beroepsmatig toegepaste complementaire behandelvormen. In dit kader 

wordt tevens opgemerkt dat meer dan eenderde van de KNMG leden er mee akkoord gaat dat artsen 

alternatieve geneeswijzen toepassen. Het overgrote deel (90%) is van oordeel dat het handelen in 

relatie tot alternatieve geneeswijzen een wetenschappelijk fundament dient te hebben en 73 procent 
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wil méér onderzoek naar de werkzaamheid en effectiviteit van alternatieve geneeswijzen.
2
 In deze zin 

eveneens uw antwoord aan de Voorzitter van de Tweede Kamer dd 27 maart 2009 op vragen van de 

heer S. dat de mogelijke instelling van een dergelijke CAM-register tevens inhoudt dat daarin de 

opleidingsvereisten, met inbegrip van die inzake bij- en nascholing voor de leden der daarvoor in 

aanmerking komende CAM-beroepsverenigingen - en dit in nauw overleg met de KNMG - een 

prominente plaats behoren te krijgen, geflankeerd door een adequaat klacht- en tuchtrecht, behoeft 

volgens IOCOB geen nader betoog.  

Het demagogische statement van de VtdK dat het lidmaatschap van een CAM-beroepsvereniging niet 

vrijwaart voor medische excessen - gedoeld wordt op de falende artsen in de zaak-Millecam - is niet 

onjuist, maar staat wel geheel buiten de realiteit van alledag. De VtdK houdt in haar brief en in haar 

andere publieke uitingen haar doorgaans zo grote mond immers consequent stijf gesloten als het gaat 

om de signalering van de talloze, door reguliere artsen/specialisten in reguliere instellingen 

veroorzaakte, medische missers en dito drama’s die in ons land, behalve de enorme financiële schade, 

tot jaarlijks circa 1500 dodelijke slachtoffers en talloze ernstige verminkte patiënten leiden. Daarbij 

vergeleken is het optreden van de gehele populatie van CAM-artsen een oase van rust. Deze 

constatering spoort met de analyse van de Raad voor Volksgezondheid uit 2005 die concludeert dat 

in Nederland grote groepen mensen zich jaarlijks laten behandelen door alternatieve 

beroepsbeoefenaren. Doorgaans treden daarbij op het gebeid van veiligheid geen noemenswaardige 

problemen op.
3
 Niet de CAM-artsen, maar de juist de reguliere dokters staan in de publieke opinie 

voortdurend en grootschalig te kijk in TV-programma’s als Medische Missers en in krantenberichten 

waarin met regelmaat melding wordt gemaakt van ruziënde specialisten wier falende 

beroepsuitoefening onnodig dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt. In dat licht bezien behoort de 

VtdK in moreel opzicht dan toch op zijn minst tot de erkenning te komen dat ook dat het 

lidmaatschap van een reguliere beroepsvereniging geen garantie biedt ter voorkoming van dergelijke 

excessen. De argumentatie van de VtdK tegen de mogelijke instelling van een CAM-register is dan 

ook slechts holle retoriek maar inhoudelijk in alle opzichten ondeugdelijk. 

 

                                                           
2
 www.medischcontact.nl, MC 49/2007:2016. 

3
 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Medische Diagnose, achtergrondstudies, 2005: blz 202  

http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschrift/ntvh/Tijdschriftartikel/Artsen-verdeeld-over-alternatieve-geneeswijzen.htm
http://www.rvz.net/data/download/Achtergrondstudie_Medische_Diagnose.pdf
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Slotverzoek 

 

Op grond van het vorenstaande verzoekt IOCOB u haar argumentatie, gericht tegen de stellingname 

van de VtdK, in uw oordeelsvorming te betrekken, en dit reeds omdat de voorgenomen BTW-heffing 

fnuikend is voor de noodzakelijke totstandkoming van een waarlijk integratieve geneeskunde waarin 

het beste uit de reguliere geneeskunde en de CAM-behandelvormen wordt samengebracht op een 

wijze zoals deze integratie wordt ter hand genomen door topreguliere universitaire ziekenhuizen als 

Harvard Medical School, Yale University en Stanford University.
4
 

 

De VtdK in haar ware gedaante  

 

Thans wenst IOCOB, zoals reeds is aangegeven, nader onder uw aandacht te brengen een kleine 

selectie uit de verwerpelijke strategieën door middel waarvan de VtdK de publieke (met inbegrip van 

de politieke) oordeelsvorming omtrent complementaire behandelvormen tracht te beïnvloeden, en dit 

met geen ander uiteindelijk doel dan om deze vormen van geneeskunde uit te bannen en haar 

beoefenaren een beroepsverbod op te leggen. Het gaat om het volgende drietal voorbeelden dat de 

ware gedaante van de VtdK onthult.  

 

De hierna volgende tekst is niet geschikt voor publicatie.  

 

IOCOB is dan ook van oordeel dat de opstelling en de extremistische acties van de VtdK, met 

inbegrip van de door IOCOB hierbij becommentarieerde brief, bij voortduring ernstige schade 

toebrengen aan het vertrouwen in de medische stand. Ik verzoek u hierbij zich daarover uit te laten. 

 

In dat licht bezien valt het dan ook zeer te betreuren dat U zich als minister van VWS – en dit helaas 

in lijn met het gedachtegoed van de VtdK - zonder een zweem van zelfkritiek op het standpunt stelt 

en bent blijven stellen dat CAM-geneeskunde inferieur zou zijn aan reguliere geneeskunde en om die 

reden wat de fiscaliteit en de herregistratievereisten van de BIG betreft nadeliger dient te worden 

behandeld. Tegen die ongefundeerde beleidsoptie zal IOCOB op wetenschappelijke gronden blijvend 

verzet bieden. 

 

IOCOB verzoekt u om een inhoudelijke reactie op de door haar aan de orde gestelde punten, anders 

dan die welke u aan de volksvertegenwoordiging pleegt te geven. 

                                                           
4
 Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine. 

http://www.ahc.umn.edu/cahcim/members/home.html


 

10 

 

Tenslotte stelt IOCOB zich voor haar schrijven plus bijlage tevens ter hand te stellen aan de leden 

van de vaste Commissie voor Financiën en van VWS zomede om de inhoud van dit schrijven binnen 

een week na ontvangst daarvan op uw Departement op haar website te publiceren. 

 

In afwachting van uw bericht verblijf ik met de meeste hoogachting en vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Prof. Dr J.M. Keppel Hesselink arts, en voorzitter van het bestuur van IOCOB 

 

D.J. Kopsky, arts en secretaris van het bestuur van IOCOB 


