
Werkgroep Buitenland van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie

Notulen van de bijeenkomst op 25-11-2017 op de locatie van het Edupet-congres in 
Veenendaal.

Aanwezig:
Johanna Fink, Edwin Lipperts , Durk Meijer.
Vera Baumans (komt later in verband met dagvoorzitterschap van Edupet).
Afwezig met kennisgeving:
Jan Baak , Maria Groot, Katrien van’ t Hooft (plotselinge familieomstandigheden) en Charles 
Wauters (plotselinge familieomstandigheden).

1.Opening:
   De vergadering wordt om 12.30 geopend. Vera Baumans sluit om 13.00 uur aan.

2.Agenda:
   De agendapunten worden naar volgorde van importantie besproken.

3.Notulen van de bijeenkomst op 24-11-2016:
De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd.

4+5.Stand van zaken van de huidige activiteiten van de leden van de werkgroep en 
uitwisseling van ieders activiteit.

Gerefereerd wordt aan de bij de vergaderstukken gevoegde bijlage. Voor nadere details 
verwijs ik naar de bijgevoegde stukkenbetreffende de activiteiten van de werkgroep en de 
activiteiten van de leden van de werkgroep.
Gememoreerd wordt dat dankzij inspanningen van de werkgroep de NVF voor het eerst 
participeert in de organisatie van het tetra-nationaal (voorheen tri-nationaal) congres dat 
wordt georganiseerd door de DGP, de ÖGPT, de SGMP en de NVF. Plaats en tijdstip: 
Wenen van 01-06 tot met 03-06-2017.

Besproken wordt dat het van belang is dat het bestuur van de NVF zo voltallig mogelijk 
vertegenwoordigd op dit congres en op toekomstige congressen in het buitenland.

Aangezien Vera Baumans voor het eerst op de bijeenkomst van de werkgroep aanwezig is 
doet zij verslag van haar internationale activiteiten op het gebied van proefdierkunde.
Zij geeft aan dat proefdierkunde het speerpunt van haar activiteiten vormt en dat ze 
zijdelings is betrokken bij de fytotherapie.

6. Toekomstige participatie aan internationale congressen op het gebied van de fytotherapie  .

De NVF zal in 2020 participeren in de organisatie van het tetra-nationaal congres dat in 
Zwitserland wordt gehouden en in 2022 staat de organisatie van het tetra-nationaal congres 
in Nederland op het programma.
Tevens wordt benadrukt dat de NVF ook op andere toekomstige internationale congressen 
middels een afvaardiging is vertegenwoordigd. Johanna memoreert hierbij onder meer het 



GA-Congres in Basel en het EAVPT-congres dat van 25-27 juni 2018 in Wroclaw wordt 
gehouden. Tevens memoreert zij dat op de conferentie op 24-11-2017 in Brussel over de 
regelgeving betreffende fyto-bestanddelen in veevoeders wel een DGP vertegenwoordiging 
en een lid van de ÖGPT (professor Frans) aanwezig was maar een vertegenwoordiging van 
de NVF ontbrak.
In dezen wordt het ontbreken van een lobbyist voor de NVF in Den Haag en op Europees 
niveau als een hiaat genoemd. Als mogelijke lobbyist valt de naam van Robert Verpoorte.

7.One-Health gedachte.
Bij dit punt komen een aantal onderwerpen aan de orde .
- Om de internationale samenwerking en activiteiten op het gebied van One-Health verder uit
te breiden zal contact worden gelegd met Michael Walkenhorst Veterinair Geneeskundige, 
lid van de SMGP en actief op het gebied van One-Health. Durk zal Johanna benaderen om 
dit punt nader uit te werken.
- Aansluiting NVF bij het NCOH (Netherlands Centre for One Health).De daadwerkelijke 
activiteiten van het NCOH zijn nog niet geheel duidelijk aldus Johanna. De NVF is niet 
gevraagd om zich aan te sluiten bij het NCOH. Het zoeken van aansluiting bij de NCOH zal 
op problemen stuiten. Johanna noemt hierbij enkele redenen:
    - Het ontbreekt de NVF aan een platform van gezaghebbende hoogleraren en jonge    
      wetenschappers met een duidelijke profiel schets over One-Health. De Vereniging neemt
      hierdoor een zwakke   positie in. Het is in dezen jammer dat de NVF en de NVGO niet 
samen een vereniging  vormen. De NVF wordt niet als een wetenschappelijke vereniging 
waargenomen, wat wel een voorwaarde is bij instellingen zoals het NCOH.
    - De afkorting NVF geeft in de wetenschappelijke wereld wel wat irritatie aangezien de 
afkorting NVF ook staat voor Nederlandse Vereniging voor Farmacologie, waarin alle 
onderzoeksinstellingen (Universiteiten, Farma) in Nederland vertegenwoordigd zijn.
  De bovengenoemde problematiek speelt niet alleen een rol bij de aansluiting van de NVF 
bij de NCOH maar verdient ook aandacht als we in bredere zin aansluiting willen zoeken bij 
nationale en internationale organisaties. Verder is een goede lobby zoals vermeld onder punt
6 onmisbaar.
  Ook zal aan bovengenoemde aandachtspunten moeten worden gewerkt als wij op 
gelijkwaardig niveau met onze zusterverenigingen willen samenwerken en integreren. 
  Om het tetra-nationaal congres voor fytotherapie in 2022 te kunnen organiseren moeten we
  beschikken over een duidelijke profielschets, een goede lobby en een platform van 
hoogleraren en jonge actieve wetenschappers.

8. Uitbreiding van contacten met landen in Noord– en Zuid-Europa.

    Johanna geeft aan dat Noorwegen een actief netwerk heeft op het gebied van de 
fytotherapie. 
    Durk zal een skype-afspraak maken met Jan Baak om te bekijken welke rol hij kan 
innemen bij het tot stand brengen van de contacten met de Noorwegen. De contacten met 
de Oost-Europese landen bieden mogelijk in de toekomst potentieel.

9. Brainstorming over verdere samenwerking tussen de GPT, de ÖGPT, de SGMP en de 
NVF.

    Er wordt gebrainstormd over verregaande integratie van de 4 verenigingen als 1 federatie.
Deze “Europese Eenwording “op het gebied van de fytotherapie zou kunnen bijdragen tot 
een versterking van de positie op internationaal en nationaal niveau. Opgemerkt wordt dat dit
bij de leden van de afzonderlijke verenigingen nog een verandering in denken zal vergen 
alvorens dit plan kan worden gerealiseerd.



10. Actiepunten voor het komend jaar.

De actiepunten betreffen met name de onder agenda punten 6, 7 en 8 genoemde thema’s.

11: Wat verder ter tafel komt:

Vera Baumans vraagt of de NVF studentleden kent. Op het bevestigend antwoord stelt zij 
vervolgens de vraag aan de orde of er tijdens de colleges fytotherapie voor artsen, 
apothekers en veterinairen wordt gewezen op de mogelijkheid van een lidmaatschap van de 
NVF. Dit punt zal in de vergadering met het NVF bestuur nog eens aan de orde omdat Kees 
Beukelman regelmatig cursussen geeft bij IUPS in Utrecht. Ook bij een volgend congres zal 
aan de uitnodiging van studenten gedacht kunnen worden.

12: Rondvraag en sluiting:
Tijdens de rondvraag komen geen punten meer aan de orde en de vergadering sluit om 
14.00.

De volgende bijeenkomst staat gepland in november 2018. Een mogelijke skype-bijeenkomst
zal zo nodig op kortere termijn worden gepland.

Durk Meijer


