Verslag van de Werkgroep Buitenland van de NVF
Leden:
Vera Baumans, Johanna Fink , Maria Groot, Katrien van ’t Hooft, Edwin Lipperts, Durk
Meijer en
Charles Wauters.
Op 24 november 2016 heeft de eerste vergadering van de werkgroep plaatsgevonden.
Tijdens deze bijeenkomst werd besloten dat er jaarlijks een gewone bijeenkomst wordt
gepland
op de avond voorafgaand aan het Edupet congres in November.
De overige contacten via de leden verlopen per skype of per mail waarbij ook bijeenkomsten
per skype kunnen plaatsvinden.
In het kader van de visie en missie van de werkgroep ligt de prioriteit bij het intensiveren van
de activiteiten op internationaal niveau en het uitbreiden /versterken van het internationaal
netwerk .
De benadering van gezondheidzorg vanuit de One Health gedachte staat hierbij centraal.
Een van de actiepunten van het programma van de werkgroep, het organiseren van een
bijeenkomst waar firma’s worden uitgenodigd om te vertellen over hun producten is
inmiddels door de enorme inzet van Nicole Hermans en de overige leden van de PR
commissie gerealiseerd door samenwerking met de MAP EXPO welke op 29 en 30 maart
in Eindhoven wordt gehouden. De NVF is nauw betrokken bij de realisering van het “Holland
Fyto House “ met diverse stands die een beeld moeten geven van de kwaliteit van de
fytotherapie in Nederland.
De contacten met de Duitse zustervereniging, GPT, worden dit jaar verder aangehaald door
participatie van NVF leden bij het houden van voordrachten en posterpresentaties op het
door de GPT georganiseerde Phyto-congress dat zal plaatsvinden van 28-30 september
2017 in Münster .
Een unieke stap in de internationale samenwerking met de buitenlandse zusterorganisaties
is gezet door participatie van de NVF in de organisatie van het internationale congres voor
fytotherapie dat tot dusver als tri-nationaal congres om de 2 jaar gezamenlijk werd
georganiseerd door de DGP, de ÖGPT en de SMGP. Het komende internationale Phytocongress ,dat zal worden gehouden in Wenen van 1 tot en met 3 juni 2018, wordt door de
betrokkenheid van de NVF bij de organisatie een tetra-nationaal congres. De eerste
bespreking ter voorbereiding van dit congres zal plaatsvinden op 8 maart 2017 in Düsseldorf.
Als afgevaardigden van de NVF zullen aanwezig zijn Johanna Fink, Edwin Lipperts en Durk
Meijer. We kijken uit naar een fijne samenwerking bij de voorbereidingen van dit prachtige
congres.
In de loop van 2017 ontvangen we via Johanna Fink verdere informatie over de mogelijke rol
van de de NVF bij het Veterinary Pharmacology- Congress 2018 in Wroclaw. Dit Congres
wordt om de 3 jaar in verschillende Europese landen georganiseerd door de European
Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT), en is een uitstekend
forum voor contacten tussen praktijk, wetenschap , overheden en industrie.
Inmiddels zijn er via Charles Wauters ook contacten gelegd met de Belgische
zustervereniging. Op
het congres dat op 18 maart plaatsvindt in Grimbergen zullen ook een aantal NVF leden
vertegenwoordigd zijn. Het contact met de Engelse zusterorganisatie zal binnenkort worden
gelegd door Charles Wauters. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van de ervaringen en
contacten
van Anette van der Aa, die tijdens haar verblijf in Engeland veel ervaringen heeft opgedaan.

Om ons als werkgroep beter te kunnen positioneren met betrekking tot externe
internationale contacten zal worden gewerkt aan het opzetten van een eigenwebsite , die zal
worden gelinkt met de website van de NVF.
Durk Meijer.

