Werkgroep Buitenland van de Nederlandse Vereniging voor
Fytotherapie.
Notulen van de bijeenkomst op 24-11-2016 in Motel van der Valk A12 te
Veenendaal.
Aanwezig:
Johanna Fink, Maria Groot, Katrien van ’t Hooft, Edwin Lipperts, Durk Meijer en
Charles Wauters.
Afwezig met kennisgeving: Vera Baumans.
Opening:
De bijeenkomst, die tevens bedoeld is om te netwerken wordt geopend in een
geanimeerde sfeer tussen de leden onderling.
Kennismaking:
Tijdens de kennismakingsronde tonen de leden afkomstig uit de verschillende
disciplines grote interesse voor de activiteiten van de andere leden. Er wordt
uitgebreid van gedachten gewisseld over de wijze waarop men elkaar kan aanvullen
en stimuleren, waarbij tevens diverse contacten worden gelegd. In een aparte bijlage
zijn de activiteiten van de leden binnen hun discipline vermeld zodat ieder lid van de
werkgroep is geïnformeerd over de
activiteiten van ieder lid.
Taak , visie en missie:
Het voorstel wordt met enkele wijzigingen akkoord bevonden. De definitieve versie is
in de bijlage bijgevoegd.
Tevens is hierbij opgenomen dat de afkorting NVF kan zorgen voor verwarring met
andere verenigingen. Beter is om in de externe contacten de volledige vermelding
Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie te hanteren.
Verder besproken wat expliciet onder het begrip fytotherapie valt. Het gebruik van
homeopathische verdunningen van plantenbestanddelen valt per definitie niet onder
fytotherapie,
Huidige stand van zaken inzake internationale contacten.
-Johanna Fink heeft wereldwijd haar contacten en adviseert vanuit haar expertise
wetenschappers, beleidsmakers en practici.
-Maria Groot van de Studiegroep Dier en Kruid, werkzaam bij het RIKILT
Wageningen UR.
participeert als adviseur bij Natural Live Stock Farming samen met Katrien van t
Hooft’
in internationale projecten.
-Katrien van ’t Hooft heeft veel internationale projecten lopen op het gebied van
Natural
Live Stock Farming.
- Edwin Lipperts heeft veel internationale contacten met veel firma’s op het gebied
van
fytotherapeutika .
- Charles Wauters heeft contacten met de zusterverenigingen in België en Engeland
en heeft
vanuit zijn professie ook de nodige contacten.
- Durk Meijer, heeft intensieve contacten met de DGP en de ÖGPT en is tevens lid
van deze
organisaties.

Aandachtsgebieden One Health-gedachte :
Behalve natuurlijke/plantaardige oplossingen voor antibiotica en het probleem van
de
biofilms wordt als belangrijk item het Gut Health Management toegevoegd.
Actiepunten voor 2017 en 2018.:
1. Participatie aan het Phyto-congres 2017 in Münster, waar Edwin Lipperts en Durk
Meijer
een voordracht zullen houden.
2. Medeorganisatie van het tetra-nationale congres voor fytotherapie in 2018 in
Wenen
dat wordt georganiseerd door GPT,ÖGPT, SMGP, en NVF.(Actie Durk en ander
lid van de
werkgroep of bestuur NVF).De voorbereidingen starten in het voorjaar van 2017.
3.Johanna Fink denkt over het idee om een bijeenkomst te beleggen waar firma’s
worden
uitgenodigd om inhoudelijk te vertellen over hun producten.
4. Mogelijkheid op als werkgroep aansluiting te vinden bij grote wetenschappelijke
Organisaties (actie Johanna Fink).
5. Mogelijke participatie in het Vet Pharmacology-Congress in het Wroclaw in de
zomer
van 2018 (actie Johanna Fink).
6.Contacten tot stand brengen met de Belgische en de Engelse zusterverenigingen
(actie
Charles Wauters).
7. Het opzetten van een eigen website van de werkgroep wordt wenselijk geacht om
ons als
werkgroep naar buiten toe beter te kunnen positioneren het geen weer positief
kan
werken ten aanzien van de externe internationale contacten
(Johanna kan hier helpen via een jonge collega, die makkelijk een website kan
opzetten).
Notitie: de website zal zijn onderdeel van/gelinkt met de website van de NVF
gelijk
als bij de Studiegroep Dier en Kruid
8. Het rondzenden van een lijst met alle gegevens van de leden van de werkgroep.
Rondvraag
Tijdens de rondvraag wordt besloten om de jaarlijkse bijeenkomst voor 2017 weer
te
houden op de vooravond van het Edupet congres 2017.
Sluiting:
De bijeenkomst sluit om 22.00 uur .
Durk Meijer

