
Stand van zaken betreffende de actuele activiteiten van de werkgroep en leden van de werkgroep: 
  
- Phyto-congres 2017  
Dit congres dat wordt georganiseerd door onze Duitse zustervereniging, die Deutsche Gesellschaft 
für Phyttotherapie zal plaatsvinden van 28-09-2017 t/m 30-09-2017 in Münster. Op dit congres 
 zullen 2 leden van de NVF, Edwin Lipperts en Durk Meijer een voordracht houden. 
Titel van de voordracht van Edwin Lipperts, apotheker van de Natuurapotheek in Pijnacker: Die 
Qualität der phytotherapeutischen Praxis in den Niederlanden: Wie kann man das Risiko 
Reduzieren und die Patientensicherheit optimieren?. Durk Meijer zal een voordracht houden met 
als titel: Phytotherapie in den Niederlanden: die Sicht und Erfahrung des praktisch 
tätigen Arztes: Indikationen, Rezeptur, konsistent oder inkonsistent mit konventionellen 
Arzneimitteln. 
Dit congres biedt tevens een goede gelegenheid om de samenwerking met onze zustervereniging 
te intensiveren en de contacten tussen de individuele leden van beide organisaties te verdiepen. 
Aan het einde van de eerst congresdag zal er een ledenvergadering van de Deutsche Gesellschaft 
für Phytotherapie worden gehouden. Durk Meijer die tevens lid is van deze vereniging zal 
deze vergadering bijwonen om te horen wat de ontwikkelingen binnen onze zustervereniging zijn. 

- Het tetra-nationale congres voor Fytotherapie in 2018 
De NVF participeert in de organisatie van het tetra-nationaal congres voor fytotherapie dat in 
Wenen zal worden gehouden van 1 tot en met 3 juni 2018. Het is voor het eerst dat de NVF actief 
betrokken s bij de organisatie van het gezamenlijk congres met de zusterorganisaties DGP,ÖGPT 
en de SMGP. De voorbereidingen zijn in volle gang. Tijdens de eerste bijeenkomst ter 
voorbereiding van dit congres op 08-03-2017 werd het organisatieplan besproken. Namens de 
NVF waren hierbij aanwezig Johanna Fink, Edwin Lipperts en Durk Meijer. Inmiddels zijn het 
programma en de sprekers nagenoeg rond. 
De Nederlandse sprekers bij dit congres zijn Johanna Fink, Arno Hazenkamp en Aletta Kramer 
(onder voorbehoud). Johanna Fink zal een voordracht houden met als titel “Die Sprache der 
Mikroorganismen verstehen: Ein Schlüssel zum Therapieerfolg?(Schlüsselwörter: Quorum sensing 
und Biofilmbildung, Beeinflussung der Expression von Virulenzfaktoren durch phytogene 
Komponenten)“. Arno Hazenkamp houdt een voordracht met als titel „Medicinal cannabis, on it's 
way to modern medicine”.De tweede voorbereidingsbijeenkomst zal plaatsvinden na afloop van het 
Phyto-congres van de DGP  op zaterdag 30 september in Münster. 
Het eerste ontwerp van de brochure van het tetra-nationale congres is toegestuurd en in de link 
bijgevoegd. In de brochure staat vermeld dat het gezamenlijke congres door participatie van de 
NVF voor de eerste keer als een tetra-nationaal congres zal worden gehouden. Link brochure: 
https://ucloud.univie.ac.at/index.php/s/erNuR30AOV1BArE 
  
- Activiteiten van de leden van de werkgroep 
Maria Groot en Katrien van ’t Hooft hebben het NWO-ARF Ethiopië project goedgekeurd gekregen. 
Dit project gaat over opzet van controle op residuen van antibiotica en vervanging van antibiotica 
door kruiden. Een uiterst belangrijk project in het kader van de One- Heath gedachte. Met 
belangstelling worden de voortgang en de resultaten van dit project gevolgd. 
  
Charles Wauters heeft samen met zijn echtgenote Nicole Hermans het congres voor Nutri-en 
Fytotherapie van de Belgische zustervereniging bijgewoond dat op 18 maart 2017 in Grimbergen 
werd gehouden. Door Charles en Nicole werden de nodige contacten gelegd. Inmiddels heb ik een 
gesprek gehad met Charles, waarbij Charles heeft aangegeven dat de Belgische zusterorganisatie 
niet veel aanstalten maakt om de NVF op te zoeken. Verder is Charles, zoals eerder 
aangekondigd, bereid om contacten te leggen met de Engelse organisatie voor Fytotherapie. 
Tijdens het gesprek met Charles is afgesproken dat hij blijft participeren als lid van de werkgroep 
buitenland. 

Johanna Fink en Maria Groot hebben ieder een voordracht gehouden op het veterinaire gedeelte 
van het 65e internationale GA-congres en jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Medicinal Plant 
and Natural Product Research, dat van 3-7 september in Basel werd gehouden. Johanna Fink 
leverde een bijdrage aan het onderwerp: ”Recent challenges in veterinary pharmacotherapy – 
could medicinale plants be an option?”. Haar bijdrage viel erg goed bij het gehoor. Ook de bijdrage 
van Maria Groot met als titel: How to gather practise based evidence? – The “Idialoog System” for 
accessing efficacy of herbal remedies viel erg goed bij het publiek. Wat de overige NVF leden 

https://ucloud.univie.ac.at/index.php/s/erNuR30AOV1BArE


betreft valt te vermelden dat Tedje van Asseldonk en Gerdien Kleijer ook hun waardevolle bijdrage 
leverden aan het onderwerp: Ethnoveterinary herb use in the Netherlands – between ethnobotany 
and zoopharmacognosy. 
  
Johanna Fink zit in de organisatie van EAVPT 2018 . Zij zal de nadere informatie over doorgeven 
aan de NVF en aan de werkgroep Dier en Kruid. 
  
Edwin en Durk houden in 2017 een voordracht op Phyto 2017 in Münster en ziiten samen met 
Johanna Fink in het organisatie committee van het tetra-nationale Phytotherapiecongres 2018. 

- Website van de werkgroep Buitenland 
Johanna Fink kent een student die regelmatig websites maakt. De kosten zullen  voor een normale 
site met contactgegevens en mailing systeem circa 750 Euro bedragen. Gezien de financiële 
positie van de NVF en de planning van een vernieuwing van de website van de NVF zal moeten 
worden bekeken of de bouw van de website van onze werkgroep meegenomen kan worden met 
de vernieuwing van de website van de NVF. 
  
- Nieuwe leden: Als nieuw lid kunnen we verwelkomen Jan Baak arts-patholoog. Jan zal zichzelf 
introduceren. 
  
De jaarlijkse bijeenkomst zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 23 november om 19.00 uur in het 
Motel van der Valk aan de A12. Dit is de avond voorafgaand aan het veterinaire  Edupet 
congres. 
  
Overige activiteiten( lijst mogelijk niet volledig): 
Op 13. oktober 2017 om 14.00 uur vindt in Bonn een symposium plaats ere van de dit jaar 
overleden professor Fritz Kemper. 
De link heb ik bijgevoegd. http://phytotherapy.org/de/termine/ 
  
Op woensdag 06-12-2017 viert  de DGP haar 35 e verjaardag. Dit doet ze door een symposium  
en een feestavond te oragniseren. 
Op het symposium dat wordt gehouden van 14.00 u-17.30 spreek ook Johanna Fink met als 
onderwerp: Antibiotica resistentie en werkzame stoffen in planten voor mens,dier en milieu. 
Plaats: Hyatt Hotel in Keulen. Wie gaat mee naar het symposium?. Link:  
http://www.koop-phyto.org. 
Südtiroler Herbstgespräche georganiseerd door de Österreichische Gesellschaft für Phytotherapie.
23.-25.10.2017, Meran/Südtirol: www.phytoherbst.at 
Schweizerische Jahrestagung für Phytotherapie: Gynäkologie in der Phytotherapie - ein Update 
23.11.2017, Baden, Schweiz. www.smgp.ch.
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