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2. Inleiding
Fytotherapie is het behandelen van gezondheidsklachten en ziekten met plantaardige
geneesmiddelen, fytotherapeutica genoemd.
Fytotherapie is de wortel van de reguliere geneesmiddelen en verdient een
erkende positie binnen de zorg voor mens, dier en milieu.
De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie stelt zich ten doel om die positie te bevorderen
door middel van onderzoek, onderwijs, kwaliteitsbevordering en voorlichting.
Sinds mensenheugenis wordt gebruik gemaakt van de geneeskrachtige werking van planten,
bomen, struiken, kruiden en oudere vormen zoals algen en schimmels en ook nu is de
bevolking in veel landen overwegend aangewezen op fytotherapeutica.
Het besef groeit dat mens, dier en hun omgeving geen gescheiden compartimenten zijn. In
een tijd van toenemende resistentie van mens en dier tegen allopathische middelen verdient
het vanuit deze One Health gedachte aanbeveling om meer aandacht te besteden aan de
mogelijkheden die fytotherapie biedt. Daarbij gaat het niet alleen om alternatieven voor de
bestrijding of het voorkomen van ziektes in de landbouw en veeteelt, maar even goed ook om
de preventie van ziekte bij de mens.
De NVF wil op basis van dit beleidsplan in de komende jaren een bijdrage leveren aan een
duurzame samenleving voor mens, dier en omgeving.
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3. De NVF in het kort
De NVF is in 1988 opgericht met als statutaire doelstelling de bevordering van de kwaliteit van
fytotherapeutica en fytotherapie en van een verantwoorde voorlichting daarover aan alle
belangengroepen.
Ter realisering van haar doel streeft de vereniging als subdoelen de bevordering na van:
a. de inventarisering en indexering van plantaardige grondstoffen en fytotherapeutica;
b. voorlichting over deze middelen en hun toepassingsmogelijkheden;
c. wetenschappelijk onderzoek naar de aard, werkzaamheid en veilig gebruik ervan;
d. de inbreng van kennis/ervaring met betrekking tot fytotherapeutica en fytotherapie in
bestaande en eventuele aanvullende opleidingen (op alle niveaus);
e. een gelegaliseerde positie van bedoelde middelen;
f. een goede verkrijgbaarheid van plantaardige grondstoffen en fytotherapeutica voor arts,
apotheker, tandarts, dierenarts, therapeut en patiënt;
g. een verantwoorde productinformatie aan de gebruiker;
h. het opstellen van monografieën, waarin voorschriften voor de analyse en bereiding van
fytotherapeutica, alsmede eisen inzake uitgangsmaterialen, beschrijving van de werking en
dergelijke van fytotherapeutica systematisch zijn opgenomen;
i. wetenschappelijke bijeenkomsten en overige vormen van professionele uitwisseling van
kennis en ervaring;
j. alle overige relevante activiteiten.
Het ledenbestand is redelijk gelijk verdeeld tussen de beroepsgroepen apothekers,
(dieren)artsen, hbo-opgeleide therapeuten en wetenschappers uit diverse richtingen, met
steeds meer leden van producenten, zoals telers.
Het aantal leden bedraagt ca. 300.
De vereniging kent een tiental werkgroepen en geeft 4 x per jaar het Nederlands Tijdschrift
voor Fytotherapie (NTvF) uit. Naast de website www.fyto.nl beheert zij de website
www.infofyto.nl waarop betrouwbare consumenteninformatie over plantaardige
geneesmiddelen per aandoening wordt gegeven.
Gezien de diversiteit in herkomst van de leden is de NVF op te vatten als een
netwerkorganisatie
In de afgelopen beleidsperiode (2010-2016) zijn er veel initiatieven ontplooid door het bureau
van de NVF of door leden, die daarbij werden ondersteund door het bureau. Vermeldenswaard
zijn vooral extern gefinancierde projecten waaraan de NVF een bijdrage heeft geleverd,
congressen die zijn georganiseerd en de activiteiten van de werkgroep Dier en Kruid.
Daarnaast is er vooral invulling gegeven aan voorlichting, zowel via de websites als via het
NTvF. De NVF participeerde ook actief in het Europese samenwerkingsverband ESCOP, de
Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) en het Deskundigenoverleg
Gezondheidsbevorderende Levensmiddelen van het Regulier Overleg Warenwet. Ook het
onderhouden en uitbreiden van het netwerk en overleg en afstemming met
beroepsverenigingen en onderwijsinstellingen kreeg veel aandacht.
Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat lang niet alle ideeën en voorgenomen plannen
tot uitvoering zijn gekomen en dat een aantal werkgroepen een sluimerend bestaan heeft
geleid.
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Een nieuw elan
Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn van mens en dier maken
een herbezinning op de positionering en de taken van de NVF noodzakelijk. Die herbezinning
roept vooral vragen op.
Is het doel van de NVF zoals vastgelegd in de statuten van 1988 nog steeds actueel? Welke
veranderingen zien we in de maatschappelijke waardering van de fytotherapie? In hoeverre
streef je naar een pluriforme aanpak, waar verschillende denksystemen gebaseerd zijn op een
eigen filosofisch kader en mogelijkheden hebben? Wie voelen zich aangetrokken tot het
lidmaatschap van de NVF en hoe kan de NVF in de behoeften van de leden voorzien? Welke
kennis mag je van een fytotherapeut verwachten? Kies je voor een wetenschappelijke
vereniging die als kenniscentrum uitsluitend kennis deelt of voel je je als NVF ook
verantwoordelijk voor hoe die kennis wordt toegepast? Zo draagt bijvoorbeeld
wetenschappelijke kennis over de invloed van de samenstelling van de grond op de groei en de
bestanddelen van een kruid op een heel andere manier bij aan het werk van een
wetenschapper dan aan dat van een teler.
De toenemende antibiotica-resistentie bij mens en dier baart terecht veel zorgen. Welke
bijdrage kan fytotherapie leveren aan de oplossing van dit probleem?
Op deze en vele andere vragen moeten het bestuur en de leden een antwoord geven. Die
antwoorden zult u niet allemaal in dit beleidsplan vinden.
Dit plan weerspiegelt de ambitie van de vereniging en hoe die te realiseren. Het is het
resultaat van een intensieve discussie met de leden in een aantal netwerkbijeenkomsten over
de koers die de NVF de komende jaren zou moeten volgen. Het is daarmee richtinggevend en
vormt het kader om de activiteiten in onderlinge samenhang te kunnen bepalen en uit te
voeren.
Die activiteiten worden jaarlijks geformuleerd in een activiteitenplan dat getoetst wordt aan
het beleidsplan en voorzien wordt van een begroting.
Beleid is een abstract begrip. Wij vatten het op als het streven naar het bereiken van bepaalde
doeleinden met bepaalde middelen en in een bepaalde tijdsvolgorde. Het wordt gekenmerkt
door een cyclus van beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en
beleidsevaluatie, waarna de cyclus opnieuw start.
Met het betrekken van de leden via de netwerkbijeenkomsten is vol ingezet op de
beleidsvoorbereiding. Doel is om het draagvlak onder het te voeren beleid in de komende jaren
zo groot mogelijk te laten zijn.
Na het vaststellen van dit plan komt het aan op de daadwerkelijke uitvoering. De leden zijn
daarbij wederom van onschatbare waarde. De NVF is een relatief kleine vereniging met
beperkte middelen. Veel komt dus neer op verbondenheid met het doel van de NVF,
enthousiasme en zelfwerkzaamheid.
Om te voorkomen dat beleid als los zand aan elkaar hangt is het propellermodel van Peter
Tack een zeer bruikbaar hulpmiddel. 1
Een vereniging als de NVF heeft bij het ontwikkelen van beleid te maken met 3
kritische succesfactoren die elk bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen. Zij
behoeven dus ieder voor zich en in hun onderlinge samenhang aandacht. Deze factoren
kunnen worden opgevat als de 3 bladen van een propeller.

Tack onderscheidt in zijn model de volgende factoren
*
*

1

strategische belangen positioneren
het collectief organiseren

Professioneel Verenigingsmanagement, VU Uitgeverij, Amsterdam 2001.
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*

individueel profiteren
propellermodel P. Tack

De verenigingsstructuur (infrastructuur) vormt de as van de propeller en zorgt voor de
verbinding tussen de bladen.
Deze hoeven overigens niet alle van vergelijkbaar belang te zijn, maar ze zijn wel alle 3
aanwezig.
Het komt er op neer dat een vereniging kijkt met welk krachtenveld zij te maken heeft en hoe
zij daarin haar doelen kan verwezenlijken (extern gericht); wat de leden van de vereniging
bindt ter onderscheid van niet-leden (intern gericht); welk profijt de leden hebben van hun
lidmaatschap (materieel of immaterieel).
Alle 3 kritische succesfactoren zullen in dit beleidsplan aan de orde komen.
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4. Missie en visie
De doelstellingen van de NVF worden afgeleid van haar missie en visie.
In het licht van de veranderende samenleving zijn deze opnieuw geformuleerd.
Missie
De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) is een onafhankelijke vereniging die staat
voor:
- een verantwoord en duurzaam gebruik van plantaardige geneesmiddelen
- een zorgvuldige uitoefening van verzamelen, teelt, productie, verwerking en handel in
fytotherapeutica met respect voor natuur, sociaal en economisch welzijn en met het oog op
een goed product
De NVF richt zich op (dieren-)artsen, apothekers, wetenschappers, therapeuten, telers en
producenten als lid van de vereniging.
De NVF is voor een ieder die voorschrijft een wetenschappelijke steun en schept ruimte voor
discussies.
De NVF bevordert in de vorm van informatie, onderwijs en onderzoek het uitwisselen van
kennis van de leden onderling alsmede met iedereen, die geïnteresseerd is in de toepassing
van plantaardige middelen ten behoeve van het in stand houden en/of bevorderen van de
gezondheid van mens, dier en milieu.
De NVF wil als het kenniscentrum voor fytotherapie een opbouwende en overtuigende
gesprekspartner zijn voor individuen, instellingen, organisaties en (semi-)overheidsinstanties,
die zich bezighouden met (wetgeving rondom) kruiden in plantaardige
geneesmiddelen, gezondheidsproducten of supplementen, cosmetica en voeding.
Visie
De NVF erkent het belang van fytotherapie voor mens, dier en milieu.
Ze stelt alles in het werk om empirische en wetenschappelijke kennis over
werkingsmechanismen, kwaliteit en zorgvuldige toepassing te bevorderen en voor iedereen
toegankelijk te maken.
Dit draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie van het gebruik van plantaardige middelen
en de bewustwording van het potentieel hiervan. Tevens draagt dit bij aan een vergroting van
de professionaliteit van de leden.
De NVF blijft zich ontwikkelen als een netwerk en het kenniscentrum op het gebied van
fytotherapie en fytotherapeutica.
In de doelstellingen liggen zowel de beperking als de kracht van de NVF. De beperking ligt in
de afbakening tot de kwaliteit van fytotherapie en fytotherapeutica en de voorlichting
daarover. De kracht ligt in het feit dat de NVF vanuit de doelstelling plaats kan bieden aan
iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij plantaardige geneeskunde. Op welke wijze
zorgprofessionals fytotherapie en fytotherapeutica inpassen in hun eigen behandelarsenaal valt
buiten de competentie van de vereniging.
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5. Belangenbehartiging
Uit de evaluatie en de discussie met de leden blijkt dat de NVF onvoldoende zichtbaar is. Wil
de NVF haar ambities kunnen waarmaken dan is een betere positionering van de NVF het
belangrijkste speerpunt voor de komende beleidsperiode.
De beschikbare menskracht van de vereniging is beperkt. Er zal dus prioriteit worden gegeven
aan activiteiten die in het teken van dit speerpunt staan.
Dat houdt in dat op de kerntaken informatie, onderwijs en onderzoek zal worden gekozen voor
die activiteiten die bijdragen aan het speerpunt.
De beleidsvoornemens zullen in de volgende hoofdstukken verder worden uitgewerkt.
Belangenbehartiging richt zich niet alleen op het belang van de NVF als collectief, maar ook op
dat van de individuele leden. Geconstateerd moet worden dat de zichtbaarheid van de NVF
voor haar eigen leden ook nog sterk kan worden verbeterd, zodat deze verder gaat dan het
NTvF en de jaarlijkse contributie. Inzicht in de waarde van het lidmaatschap van de NVF zorgt
immers voor het behoud van leden.
Naast de externe profilering zal er dus ook hard worden gewerkt aan de interne communicatie.
Inzicht in de waarde van het lidmaatschap van de NVF kan ook een aanzuigende werking
hebben op potentiële leden. Vers bloed is voor iedere vereniging belangrijk, niet alleen uit
oogpunt van continuïteit, maar ook om de doelstellingen te kunnen realiseren.
De NVF streeft daarom naar een uitbreiding van het ledental door een actief wervingsbeleid te
voeren.
Maatschappelijk krachtenveld
Voorwaarde voor een effectieve belangenbehartiging is een analyse van het maatschappelijke
krachtenveld waarin de NVF opereert. Dat is heel breed.
De overheid is vanwege wet- en regelgeving een belangrijke gesprekspartner. De NVF
participeert in het Regulier Overleg Warenwet en zal dat blijven doen. Er zijn echter meer
(overheids)organisaties waar de NVF invloed op beleid zou moeten / kunnen uitoefenen. Te
denken valt daarbij aan de ministeries van VWS, Economische Zaken (landbouw,
natuurbescherming), Infrastructuur en Milieu en aan de IGZ. Zowel de provincies als de
waterschappen voeren een eigen beleid waar het bijv. het oppervlaktewater betreft. Ook
Kamerleden c.q. politieke partijen zouden beter moeten worden geïnformeerd over de
mogelijkheden van fytotherapie, evenals zorgverzekeraars.
Bij de zorgaanbieders wordt gestreefd naar meer overleg met de koepels KNMP, KNMG en
KNMD, alsook met beroepsverenigingen in de complementaire zorg. Doel daarvan is te bezien
waar gezamenlijke belangen liggen, op welke terreinen kan worden samengewerkt en beleid
op elkaar kan worden afgestemd.
Op het terrein van onderzoek en onderwijs zal overleg gevoerd worden met de Federatie
van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) en met universiteiten en
onderwijsinstellingen die fytotherapie in het curriculum hebben
In internationaal verband wordt de actieve deelname in ESCOP voortgezet.
Regelgeving vanuit de EU bepaalt mede het beleid ten aanzien van fytotherapeutica. Actieve
deelname aan een netwerk met zusterverenigingen in het buitenland om ook in Europees
verband de belangen van de fytotherapie te behartigen is dus noodzakelijk. Daarnaast zal
samenwerking worden gezocht met andere relevante internationale verenigingen.
Ook telers van kruiden en producenten van fytotherapeutica maken deel uit van het
maatschappelijke krachtenveld en hebben vergelijkbare belangen. Zij zijn daarmee een
belangrijke coalitiepartner.
Niet in de laatste plaats zal er meer contact moeten zijn met organisaties van patiënten en
consumenten. In de zorg groeit het besef dat de inbreng van de patiënt / cliënt van grote
waarde is. De NVF onderschrijft dat belang ten volle en zal de nodige stappen ondernemen om
invulling te geven aan de relatie met dergelijke organisaties. Om die reden heeft het bestuur
er mee ingestemd om betrokken te zijn bij het Platform Patiënt en Voeding.
Onze ambassadeurs
Het ledenbestand telt veel verschillende disciplines en de leden zijn op veel verschillende
werkplekken actief. In de komende periode zal worden geprobeerd om dat potentieel in te
zetten om waar mogelijk binnen de eigen organisaties het gedachtegoed van de NVF door te
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laten klinken in het beleid. De NVF zal dat zo goed mogelijk met handzame informatie
proberen te ondersteunen.
Veel leden zijn daarnaast ook aangesloten bij een beroepsvereniging. Zij zullen worden
gestimuleerd ook daar het NVF-geluid te laten klinken.
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6. Informatie
Een duidelijk informatie- en communicatiebeleid is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het
realiseren van een betere positionering.
Het verwerven en verstrekken van informatie in de breedste zin van het woord is van oudsher
een kerntaak van de NVF. Deze informatie varieert van het beschikbaar stellen van kennis over
wetenschappelijke en belangrijke wettelijke (internationale) ontwikkelingen op het terrein van
fytotherapie tot toegankelijke betrouwbare consumenteninformatie.
De NVF heeft de ambitie om haar positie als het Kenniscentrum van de fytotherapie verder uit
te bouwen. Door die kennis actief uit te dragen met behulp van een aantal
communicatiemiddelen beoogt zij een brugfunctie te vervullen tussen wetenschap en praktijk.
Voor deze kerntaak beschikt de NVF over een aantal middelen. Het is de uitdaging voor de
vereniging om deze zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Over de invulling van het
beleid zal nauw overleg zijn met de redactie van het NTvF en de werkgroep PR.
NTvF
Het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie is al ongeveer net zo oud als de NVF zelf. In zijn
oorspronkelijke opzet was het vooral bedoeld als wetenschappelijk tijdschrift. De oplage was
dan ook beperkt.
Tegenwoordig heeft het NTvF 3 functies.
• Het is nog steeds een gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift dat de ontwikkelingen op
het gebied van fytotherapie met wetenschappelijke distantie signaleert, vertaalt en volgt.
• Het is het verenigingsblad voor de NVF-leden dat dient voor ledenbinding en
ledeninformatie met ruimte voor opinies.
• Het is het visitekaartje van de fytotherapie met een brede verspreiding onder de doelgroep
(medische professionals en wetenschappers).
Het tijdschrift kan 4 keer per jaar worden uitgegeven dankzij de inzet van een behoorlijk
aantal deskundige redactieleden, die dat overwegend op vrijwillige basis doen.
Veranderende behoeften in de samenleving, maar ook veranderingen in het ledenbestand van
de NVF, hebben ook hun weerslag op het tijdschrift. In reactie op de kritiek van lezers dat de
stukken te lang en te moeilijk waren is in 2016 een aantal korte-stukjes-rubrieken
geïntroduceerd. Ook is de opmaak en druk verbeterd.
Het NTvF heeft de afgelopen jaren concurrentie gekregen van tijdschriften over fyto- en
voedingstherapie (o.a. orthomoleculaire therapie). Dat betekent dat het lastiger wordt om
voldoende inkomsten uit advertenties te halen, aangezien alle bladen in dezelfde vijver vissen.
Vanuit de wetenschappelijke basis van het NTvF worden er van oudsher geen advertorials in
het tijdschrift geplaatst. Dat maakt de concurrentiepositie ten opzichte van andere tijdschriften
lastig.
Sinds een paar jaar worden artikelen in het NTvF die zich daartoe lenen omgezet in populaire
stukjes op de website infofyto.nl onder “Actueel”. Onderzocht zal worden of op deze manier
voldoende aandacht wordt geschonken aan nieuws met een waarde voor een groter publiek.
Het bestuur zal in 2017 met de redactie van het NTvF komen tot een duidelijk plan van aanpak
voor de komende jaren met respect voor de redactionele onafhankelijkheid. Daarbij zal ook
worden geëvalueerd of de veranderingen die in 2016 zijn doorgevoerd, aanslaan.
Websites
De NVF beschikt over de websites www.fyto.nl en www.infofyto.nl.
De site www.fyto.nl is begin 2016 volledig vernieuwd. De site is primair bestemd voor de
leden. Deze zullen er informatie kunnen vinden over activiteiten van het bestuur,
nieuwsberichten, agenda’s e.d.. Ook is het de bedoeling dat er informatie van de werkgroepen
en commissies op wordt geplaatst. Een overzicht van de leden met hun expertise moet leden
helpen om een eigen netwerk op te bouwen.
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Eind 2010 is www.infofyto.nl gestart. Dit is de publiekssite met betrouwbare
consumenteninformatie. Deze site wordt steeds vaker bezocht, niet alleen door consumenten,
maar ook door zorgaanbieders en studenten en voorziet daarmee in een duidelijke behoefte.
Deze site kent ook een zoekfunctie waarmee betrouwbare en goed opgeleide behandelaars te
vinden zijn. Lang niet alle leden maken gebruik van de mogelijkheid om zich op deze manier te
profileren. In 2017 zal hier nogmaals aandacht aan worden besteed.
Het beheer, onderhoud en actualiseren van beide sites is per definitie een aandachtspunt voor
beleid in de komende jaren. Onderzocht zal worden op welke manieren in de kosten van beide
sites kan worden voorzien met in acht nemen van de restricties die daarvoor gelden.
Social Media
In aanvulling op de bestaande vormen van informatieoverdracht naar de leden zal ook (meer)
gebruik worden gemaakt van social media als laagdrempelige communicatiemogelijkheid. Er is
een facebookaccount Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie en een voor het Nederlands
Tijdschrift voor Fytotherapie. Ook Kruiden voor Dieren is een facebookgroep van o.a. de leden
van de Studiegroep Dier en Kruid (SDK). Daarnaast is er ook een LinkedIn groep.
Een aandachtspunt bij deze interactieve media (maar ook bij de twee eigen sites) is de
bewaking van de kwaliteit van de geboden informatie. Alles zo maar publiceren wat leden of
externen doorgeven zonder het te controleren, kan de goede naam van de NVF als
betrouwbare bron van informatie snel naar beneden halen. Daarvoor zal een protocol worden
ontwikkeld.
Nieuwsbrief
In 2016 is begonnen met een nieuwsbrief om de leden snel te informeren. Bekend is dat
nieuwsbrieven lang niet altijd worden gelezen. Het effect ervan zal in 2017 worden onderzocht
en zo nodig wordt het beleid bijgesteld in relatie tot het gebruik van social media.
Woordvoerderschap
Met enige regelmaat verschijnen er artikelen in de media waarin het gebruik van
kruidengeneesmiddelen negatief wordt belicht. Of daar op moet worden gereageerd moet van
geval tot geval worden beoordeeld.
Het bestuur kiest er voor om het woordvoerderschap van de vereniging te beleggen bij de
voorzitter. Deze zal zich waar nodig laten bijstaan of vertegenwoordigen door een terzake
inhoudsdeskundige.
Bijeenkomsten
Een methode om informatie uit te wisselen, te netwerken en publiciteit te genereren is het
houden van congressen en symposia. Met de Nederlandse Vereniging voor
Geneeskruidenonderzoek (NVGO) is in 2016 voor de 7e keer een congres georganiseerd; dit
keer over het Metabool syndroom. Deze samenwerking zal ook de komende jaren worden
gecontinueerd.
De NVF is prominent aanwezig op de MAP Expo in Eindhoven op 29 en 30 maart 2017. MAP
Expo is een internationale bijeenkomst over Medicinale en Aromatische Planten, met als doel
een kwalitatief en representatief overzicht te laten zien van de totale markt van planten,
extracten, technologie en het eindproduct. Er wordt voorzien in workshops en lezingen.
Op 20 mei 2017 organiseert de NVF het congres “Goedaardige Vrouwenproblemen, lossen we
ze samen op?”. De NVF wil in dit congres het thema vanuit het reguliere, fytotherapeutische en
farmacognostische veld belichten. Doel is te besprekeken of planten en voedingsmiddelen de
toestand van goedaardige vrouwenkwalen en daarmee de gezondheid van vrouwen kunnen
verbeteren.
In 2016 is een begin gemaakt met het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Deze leveren
veel informatie op en dragen bij aan het verlevendigen van de vereniging. De verschillende
werkgroepen van de NVF bereiden korte presentaties voor die in workshops worden
besproken. Gezien de belangstelling in 2016 zullen deze ook in 2017 worden georganiseerd.
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De NVF mag zich verheugen in een aantal actieve werkgroepen met leden die belangstelling
hebben voor een specifiek thema. Van de verschillende werkgroepen wordt een activiteitenplan
gevraagd voor het jaar 2017.
Bekeken zal worden of en zo ja hoeveel budget er beschikbaar kan worden gesteld om bij te
dragen in de activiteiten van een werkgroep.
De werkgroep Dier en Kruid verzamelt en verspreidt kennis over het gebruik van kruiden bij
dieren. Daartoe worden er per jaar 4 netwerkbijeenkomsten gehouden met lezingen over
wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen met kruidenpreparaten bij dieren. Ook
participeert de werkgroep in een internationale werkgroep GA Veterinair.
De telers hebben zich verenigd in de werkgroep Kruidenteelt, waarin zij primair ervaringen met
elkaar uitwisselen. Het is een heterogeen gezelschap met uiteenlopende belangen. Bindend
element is het belang van een goede betrouwbare grondstofvoorziening voor de kruidensector.
Ook op het uitwisselen van bepaalde teelttechnische kennis en ervaringen op het gebied van
drogen en nabewerken van kruiden tot vermarktbare eindproducten vindt men elkaar. Via de
NVF zal de werkgroep het belang van kwalitatieve kruidenproducties moeten benadrukken.
De activiteiten van de werkgroep scholing komen in het hoofdstuk Onderwijs aan de orde.
De werkgroep buitenland wil de positie van de fytotherapie en fytofarmaca als onmisbare
schakel in de integrale aanpak van de gezondheid van mens, dier en milieu ook internationaal
breed uitdragen en versterken. In het hoofdstuk belangenbehartiging is al kort ingegaan op de
noodzaak daarvan. De werkgroep heeft een aantal aspecten geformuleerd waaraan aandacht
moet worden geschonken. Met de werkgroep zal worden overlegd waaraan in 2017 prioriteit
moet worden gegeven.
De werkgroep Oosterse kruiden telt veel disciplines. De werkgroep stelt zich ten doel de
vragen en opdrachten op het gebied van Oosterse kruiden zo te formuleren dat er meerwaarde
wordt gevonden in de synergie van ieders deskundigheid. De werkgroep wil in 2017 doorgaan
met het uitwisselen en bespreken van informatie. Op basis daarvan willen de leden beoordelen
welke concrete acties of studie zij willen en kunnen ondernemen.
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7. Onderwijs
Gezien de trend van minder farmacochemie en meer farmacotherapie wordt het vak
Farmacognosie als zodanig aan Nederlandse universiteiten niet meer gegeven, tenzij aan
individuele bijvakstudenten. Vanuit de wetenschap dat farmacognosie de basis is van de
reguliere medicijnen zal de NVF zich er waar mogelijk voor inzetten dat het vak weer wordt
opgenomen in het curriculum van universiteiten. Bemoedigend daarbij is een hernieuwde
belangstelling onder studenten voor fytotherapie.
Het vak fytotherapie maakt wel deel uit van veel beroepsopleidingen. Het is echter niet altijd
even duidelijk wat de kwaliteit van het onderwijs over fytotherapie binnen die opleidingen is.
De NVF is met een groot aantal beroepsverenigingen in overleg om te komen tot een register
van beroepsbeoefenaren van fytotherapie. Daarin worden therapeuten opgenomen die voldoen
aan te stellen criteria. Deze moeten in overeenstemming zijn met de opleidingseisen van de
beroepsverenigingen, waarmee ze ook taakstellend zijn voor de opleidingen.
Het register moet die criteria kunnen beoordelen en bijhouden. Bekeken wordt of het
scholingsadviesorgaan van de NVF (werkgroep scholing) hierin een voortrekkersrol kan spelen.
Er wordt vooralsnog dus niet geopteerd voor het opzetten van een eigen opleiding
Fytotherapie. Wel zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van bijen nascholingscursussen, bijv. voor apothekersassistenten en praktijkondersteuners huisartsen
(POH), als ook voor complementaire opleidingen.
In 2017 zal er een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan naar de oprichting van een NVF
Kennisinstituut. Dit instituut zou een centrale rol moeten gaan spelen op het terrein van
onderzoek en onderwijs van fytotherapie en moeten gaan fungeren als kenniscentrum.
Het ligt in de rede dat het actualiseren van de huidige opleidingsgids op basis van aan de
opleidingen te stellen criteria op termijn bij dat instituut wordt belegd.
Het bestuur is zich er van bewust dat de relatie tussen onderwijs en producenten in de zorg
gevoelig ligt. Enerzijds mag er geen sprake zijn van beïnvloeding, anderzijds beschikken
producenten over een schat aan informatie die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de
NVF. De vereniging telt onder de leden ook medewerkers van producenten. Tot nu toe is van
belangenverstrengeling niets gebleken. Uit oogpunt van transparantie zal in het op te stellen
huishoudelijk reglement een gedragscode worden opgenomen.
Het R.P. Labadiefonds en Stichting Toetsing Fytotherapeutica
Om tegemoet te komen aan de wens tot een duidelijke en zichtbare bestemming van
particuliere giften aan de NVF heeft het bestuur in 2001 een fonds gesticht: het R.P.
Labadiefonds, genoemd naar oprichter en erelid van de NVF, professor Labadie. Het fonds
steunt activiteiten die de fytotherapie ten goede komen en waarvoor de financiële middelen
onvoldoende op andere wijze te vinden zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan specifieke extra
kosten voor fytotherapie gerelateerde stages door studenten of promovendi, of aan door NVFleden opgezet wetenschappelijk onderzoek. De STF beoordeelt aanvragen voor een bijdrage uit
het fonds. Met het bestuur van de STF zal worden overlegd op welke wijze de middelen
optimaal kunnen worden ingezet.
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8. Onderzoek
Eén van de doelstellingen van de NVF is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar
de aard, werkzaamheid en veilig gebruik van fytotherapeutica en van plantaardige
grondstoffen.
Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV)
De NVF maakt sinds 2001 deel uit van de Federa, een interdisciplinair samenwerkingsverband
van ruim 8.000 onderzoekers in de gezondheidszorg. Dit gebeurt via 25 aangesloten
biomedisch-wetenschappelijke verenigingen en via ruim 20 organisaties die zijn aangesloten
via COREON. De Federa is een stichting waarvan de volledige naam luidt: Federatie van
Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV). Een belangrijke activiteit van de Federa is
de jaarlijkse wetenschaps- en publieksdag. Deelname aan de Federa is belangrijk voor de
positie van de NVF op het terrein van onderzoek en zal worden gecontinueerd.
European Scientific Committee On Phytotherapy (ESCOP)
ESCOP® is een Europees overlegorgaan voor fytotherapie, dat in 1989 is opgericht door
nationale verenigingen, waaronder de NVF. Het belangrijkste uitvoerende orgaan binnen
ESCOP is het wetenschappelijke comité. Dit comité is verantwoordelijk voor het bewerken en
schrijven van ESCOP-monografieën (SPC’s), samenvattingen en richtlijnen voor het medicinale
gebruik van plantaardige geneesmiddelen (inclusief farmacologie, klinische studies en
veiligheidsaspecten).
De monografieën worden digitaal beschikbaar gesteld via de website. De leden van de
nationale verenigingen hebben vrij toegang tot deze monografieën.
Het lidmaatschap van de ESCOP zal worden gecontinueerd.
NEN
Binnen de NEN (het instituut dat Nederlandse normen opstelt op uiteenlopend gebied) houdt
een commissie zich bezig met normalisatie op het gebied van ‘Traditional Chinese Medicine'
(TCM), met betrekking tot terminologie, kwaliteitscontrole en testmethoden voor Chinese
kruiden, diagnose- behandelcombinaties, behandelingswijzen, opleiding en training,
kwaliteitseisen, veiligheid en kwaliteitscontrole, uitrusting en materiaal. Bekeken zal worden of
en zo ja hoe de NVF hier partij in wil zijn.
Werkgroep Onderzoek
Binnen de NVF is een werkgroep onderzoek actief. Deze richt zich op het verzamelen en delen
van kennis. In eerste instantie door aan studenten die op een relevant fytotherapeutisch
thema afstuderen te vragen om de verkregen kennis te delen met de werkgroep. In navolging
van de werkgroep Dier en Kruid overweegt de werkgroep Mens en Kruid bijeenkomsten te
organiseren.
Ook op het terrein van onderzoek zal het op te richten NVF Kennisinstituut een centrale rol
moeten gaan vervullen. In 2017 zal duidelijk moeten worden of zo’n instituut levensvatbaar is.
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9. Organisatie
De NVF is een vrijwilligersorganisatie en dat legt beperkingen op aan de mogelijkheden om de
doelen te realiseren. Een duidelijke structuur kan daarbij helpen.
Gedurende een groot aantal jaren was er de facto sprake van een bureaudirecteur, in de
persoon van drs. Tedje van Asseldonk, die belast was met alle voorbereidende en uitvoerende
taken en daarbij secretarieel werd ondersteund. Het bestuur fungeerde als een bestuur op
afstand.
Sinds haar vertrek per 1 januari 2016 voorziet het bestuur zo veel mogelijk in die leemte en
vervult dus een veel actievere rol. Het bestuur bestaat thans uit 4 leden, die worden
bijgestaan door 2 actieve leden.
In de administratieve ondersteuning van het bestuur en de vereniging wordt in beperkte mate
voorzien door een extern bureau.
Het bestuur heeft zichzelf tot doel gesteld om de vereniging professioneel en bedrijfsmatig te
leiden teneinde met beperkte middelen zoveel mogelijk te bereiken. Dat betekent dus ook dat
er keuzes moeten worden gemaakt, waar niet iedereen altijd blij van zal worden.
Het bestuur heeft Prof. Dr. R.P. Labadie en Prof. Dr. R. Verpoorte bereid gevonden zitting te
nemen in een Adviesraad die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies kan dienen over
het te voeren beleid. De Adviesraad vervult een klankbordfunctie waar het gaat over de
kerntaken informatie, onderwijs en onderzoek, maar ook over strategische beleidskeuzes.
Waar mogelijk en wenselijk zal de NVF ook een beroep doen op hun uitgebreide netwerk.
De NVF kent als vereniging nauwelijks een gelaagde structuur. De werkgroepen en het NTvF
kennen binnen de beleidslijnen van de NVF een grote mate van zelfstandigheid. Tegelijkertijd
is de vereniging gebaat bij onderlinge samenhang en afstemming tussen de activiteiten van de
diverse werkgroepen.
De kracht van de vereniging ligt in de eenduidigheid van de uitingen. Het bestuur rekent het
tot haar taak daarop toe te zien.
Afstemming kan deels via verslaglegging van de activiteiten op de website, deels via personele
unies, deels doordat er 1 à 2 keer per jaar overleg is tussen een werkgroep en het bestuur.
In deze context zal het bestuur toetsen of de statuten, die op 14 juni 1988 zijn verleden,
aanpassing behoeven. Er zal in ieder geval worden voorzien in een huishoudelijk reglement.
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10.Kerntaken in relatie tot propellerbladen
In onderstaand schema worden de kerntaken uit het beleidsplan vertaald naar het theoretische
propellermodel.
positioneren
belangenbehartiging
overleg met stakeholders
ESCOP
vergroten zichtbaarheid NVF
ledenwerving
woordvoerderschap
informatie
NVF Kennisinstituut
PR
websites, NTvF, social media,
congressen, nieuwsbrief
netwerkbijeenkomsten
onderwijs
opleidingseisen
cursussen bij- en nascholing
NVF Kennisinstituut
STF
onderzoek
NVF Kennisinstituut
FMWV
ESCOP
interne structuur
bestuur
adviesraad
werkgroepen
relatie NVF-STF
statuten / hhr
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