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Curriculum vitae 

C.N.M. Renckens (Hoorn, 1946) studeerde - na het behalen van het 
diploma hbs-b in 1963 - geneeskunde aan de RU Groningen en be
haalde het artsendiploma in i97i.Ter voorbereiding op een periode 
als tropenarts vervulde hij een arts-assistentschap chirurgie en gynae
cologie in het St. Josefziekenhuis te Heemskerk, waarna in Amster
dam de Nationale Tropencursus voor Artsen werd gevolgd. In 
afwachting van de benodigde werkvergunning in Zambia nam hij 
daarna gedurende negen maanden diverse huisartsenpraktijken waar. 

Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in het Ndola Central 
Hospital te Zambia (1973-1975) was hij gedurende negen maanden 
arts-assistent pathologische anatomie aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam (prof. dr. R. Donner). Daarna volgde zijn specialisatie tot 
vrouwenarts in hetWilhelmina Gasthuis te Amsterdam (prof. dr. GJ . 
Kloosterman) en het Elisabeth Gasthuis te Haarlem (dr. W.A.A. van 
Os). Op 1 oktober 1980 werd hij ingeschreven in het specialistenre-
gister. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries 
Gasthuis te Hoorn. Professioneel is hij generalist met speciale be
langstelling voor endocrinologie en infertiliteit. 

In 1980 werd hij lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij uit 
ergernis over de opkomst van de zogenoemde alternatieve genees
kunde. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van die in 1881 
opgerichte Vereniging. Tijdens zijn voorzitterschap groeide het le
dental van de VtdK van 300 naar ruim 1300. Hij is auteur van vele 
publicaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswij
zen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand 
verschenen drie boeken: Hedendaagse kwakzalverij(1992), Kwakzalvers 
op kaliloog (2000) en Genezen is het woord niet: Biografische schetsen van 
de twintig meest notoire genezers van de 20ste eeuw (2001). 

Behalve veel kritiek wegens zijn scherpe stellingname tegen de 
alternatieve geneeskunde viel hem ook waardering ten deel. Zo trad 
hij in 1991 op in het tv-programma Keek op de Week van Koot en Bie 
en verzorgde hij in 2002 een voordracht voor de Vereniging Het Ne
derlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In 2002 werd hem de Hector 
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Treubprijs toegekend, een prijs bedoeld voor gynaecologen die zich 
op maatschappelijk gebied verdienstelijk hebben gemaakt. Ook is hij 
lid van het redactiecomité van de The Scientific Review of Alternative 
Medicine. 

Hij is gehuwd en heeft twee kinderen. 


