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Congres 2015 
 

Routebeschrijving congreslocatie Hotel-restaurant “Bitter & Zoet” 
Hospitaallaan 16 
9341 AH  Veenhuizen 
T 0592-385002 | E info@bitterenzoet.nl 
 

 
 
 
 
Met de auto: 
 
Vanaf A28 afslag 33 richting Smilde - Norg. Volg de borden Veenhuizen naar de N919 en 
daarna “Bitter & Zoet”. 
 
Vanaf Wolvega volg de N531 naar Oosterwolde, vervolgens de N919 naar Veenhuizen. Volg 
daarna de aanwijzingen naar “Bitter & Zoet”.  
 
Parkeren kan aan de overzijde op het ruime parkeerterrein. 
 
Met openbaar vervoer: 
 
Plan uw reis via www.9292.nl 
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Congresprogramma NVGO-congres 2015:  
"Farmacologische werking van planten in voeding: weet wat je eet!” 
12 en 13 juni 2015 
 
Plaats: Hotel-restaurant “Bitter & Zoet”, Hospitaallaan 16, 9341 AH te Veenhuizen 
 
Inleiding 
 
Planten worden sinds het ontstaan van de mensheid al gebruikt; niet alleen om hun 
medicinale eigenschappen, maar ook omdat ze een belangrijke bron van voedsel vormen 
voor de omnivoor Homo sapiens en vele andere organismen op aarde.   
Ook planten en kruiden, die aanvankelijk niet om enige medicinale werking worden 
gebruikt, blijken toch in meer of mindere mate farmacologische effecten te veroorzaken 
na inname. Een aantal daarvan zijn interessant genoeg om een NVGO-congres aan te 
wijden.  
Al tijdens eerdere NVGO-congres maakten we kennis met de antimicrobiële eigenschappen 
van vluchtige oliën uit keukenkruiden, de effecten van fytosterolen op de menselijke 
cholesterolhuishouding en de (vermeende?) anti-oxidatieve eigenschappen van 
“superfoods”.  
Dit jaar kijken we naar de ontwikkelingen die op deze onderzoeksgebieden hebben 
plaatsgevonden en de –soms opmerkelijke- resultaten die dit onderzoek heeft opgeleverd: 
de daadwerkelijke toepassing van oliën in (vee-)voeding als antimicrobieel middel, de 
mogelijke rol van groene thee in de strijd tegen het wereldwijd groeiende obesitas-
probleem, nieuwe inzichten in de werking van fytosterolen, de farmacologie achter de 
zoete Stevia en de feiten en fabels van “superfoods”.  
Een afwisselend programma, waarna u misschien wat beter weet wat u eet!  
 
 
Botanische excursie Fochtelooërveen 
 
Zoals gewoonlijk kan op de zaterdagochtend na het symposium deelgenomen worden aan 
een botanische excursie. Deze zal dit keer plaatshebben in het Fochtelooërveen onder 
begeleiding van een gids.  
Aansluitend aan de excursie is er een lunch in “Bitter & Zoet”. 
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Programma vrijdag 12 juni: 

09:15 – 10:15 Ledenvergadering NVGO 

09:45 – 10:30 Ontvangst met koffie 
 
10:30 – 10:40 Opening en inleiding door NVGO-voorzitter drs. Sander Garritsen 
 
10:40 – 11:15 Dr. Sara A. Burt (Universiteit Utrecht) 
 “Antimicrobiële etherische oliën – hebben ze een nut in (vee-)voeding?”  

 
11:15 – 11:50 Dr. Henrie Korthout (Fytagoras b.v.) 
 “Groene thee tegen obesitas”  

 
11:50 – 12:25 Ir. Pascal van Delst (QFOOD GmbH) 
 “Tuinbouw 3.0: hoe de tuinbouw van volume richting smaak en 

gezondheid kan gaan” 
 

12:30 – 14:00 Lunch 
 
14:05 – 14:50 Prof. Dr. Bert Groen (Universitair Medisch Centrum Groningen) 
 “Fytosterolen stimuleren cholesterol-excretie via een onverwacht 

mechanisme” 
 

14:50 – 15:35 Prof. Dr. Jan Geuns (Katholieke Universiteit Leuven) 
 “Farmacologische effecten van Stevia en steviolglycosiden” 

 
15:40 – 16:10 Pauze 
 
16:10 – 16:55 Dr. Ing. Edwin van der Worm (Universiteit Utrecht) 
 ”Superfoods: feit of fictie?” 

 
16:55 – 17:00 Afsluiting 
 
17:00 Borrel en gelegenheid tot bezichtiging van de tuinen van het Landgoed 
 
19:30 Diner 
 
 
 

Programma zaterdag 15 juni 
 

09:00 – 12:00 Excursie Fochtelooërveen (8:30 vertrek hotel) 

12:00 – 14:00 Afsluitend drankje en lunch 
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Uitnodiging en agenda gewone algemene vergadering 2015 
 
 
Geachte ereleden, leden en donateurs, 
 
Het is mij een genoegen u uit te nodigen voor de gewone algemene vergadering, die zal 
worden gehouden op vrijdag 12 juni 2015, aanvang 9:15 in hotel-restaurant “Bitter & Zoet”, 
Hospitaallaan 16, 9341 AH  te Veenhuizen (tevens congreslocatie). 
 
Agenda 
 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen van de gewone algemene vergadering gehouden te Arnhem op 13 juni 2014 
4. Jaarverslag 2014 
5. Financieel overzicht 

a) verslag 2013 
b) verslag 2014 
c) verslag kascommissie 
d) begroting 2015 

6. Verkiezing/wisseling bestuursleden 
7. Congressen 

a) congres 2016 
b) volgende congressen 

8. Website NVGO 
9. W.v.t.t.k./Rondvraag 
10. Sluiting 
 
*Toelichting bij agendapunt 6: 
Per 1 januari 2016 eindigt de bestuurstermijn van mw. B.H. Kok-Bouma en dhr. S. Garritsen. 
Beiden zijn lid van het dagelijks bestuur van de vereniging en derhalve per direct 
herbenoembaar. Het bestuur stelt voor beiden te herbenoemen voor een komende 
zittingsperiode. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur, 
 
drs. S. Garritsen, 
voorzitter 
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Notulen van de gewone algemene vergadering,  
gehouden op vrijdag 13 juni 2014 in het congrescentrum van 
Burgers’ Zoo te Arnhem (concept) 
 
1. Opening 

Voorzitter Garritsen opent de vergadering om 9.15 uur en heet iedereen van harte 
welkom. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Afmeldingen met kennisgeving en berichten van verhindering: André en Nicole 
Foriers, en Ben Bood.  
De voorzitter meldt het overlijden van mevrouw Ineke Langbroek uit Leeuwarden 
met een extra noot voor haar rol en bijdrage voor de vereniging, en het overlijden 
van de heer Oterdoom uit De Punt. Ter nagedachtenis wordt een minuut stilte 
gehouden. 

 
3. Notulen van de gewone algemene vergadering van 2013, gehouden in Vollenhove. 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen. De notulen worden 
goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 

 
4. Jaarverslag 2013 

Jaarverslagen 2013 (concept) is in Foliola opgenomen. Er zijn geen vragen; het 
verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 

 
5. Financieel overzicht 

a) De penningmeester licht het financieel verslag 2013, dat als concept getoond 

wordt, toe. Het overzicht laat een boekwinst zien. Dit is in feite gebaseerd op 

een donatie die ontstaan is uit de organisatie van symposia door de voormalige 

afdeling Farmacognosie Leiden. De donatie is geoormerkt  voor het 

ondersteunen van studenten en onderzoekers om deel te nemen aan congressen 

in dit vakgebied. Het bestuur zal een reglement opstellen waaraan voldaan 

moet worden om in aanmerking te komen voor een reisbeurs. 

b) Omdat het financieel verslag nog in concept fase is, zal de kascommissie later 

gevraagd worden om de uiteindelijke cijfers te controleren. 

c) Met betrekking tot de begroting 2014 kan gemeld worden, dat er voor het 

jubileum congres voldoende reserveringen opgenomen waren en dat de kosten 

binnen de begroting gebleven zijn ondanks enige meerkosten voor een speciale 

locatie. Er zijn tevens voldoende aanmeldingen, mede dankzij de gezamenlijke 

organisatie met NVF. 

 
6. Verkiezing/wijzigingen bestuursleden 

Gert-Jan Rozendal en Edwin van den Worm hebben hun termijn voltooid. Er zijn 
geen aanmeldingen voor bestuursleden gekomen. Er wordt voorgesteld dat beiden 
herbenoemd worden, en de vergadering gaat daarmee akkoord. 

   
7. Congressen 

a) Voor het congres 2015 wordt voorgesteld om dezelfde periode aan te houden, 

d.w.z. dat het volgende congres hoogstwaarschijnlijk op 12 en 13 juni 2015 

georganiseerd zal worden. Er wordt gezocht naar een gebied in de regio Noord-

Oost Nederland. 
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b) Voor volgende congressen is het bestuur in beraad. In ieder geval wordt de 

samenwerking met de NVF voor een gezamenlijk tweejaarlijks congres als zeer 

positief ervaren en wil het bestuur dit graag handhaven. Samenwerking in een 

bredere context wordt geëvalueerd, bijvoorbeeld met PAO als 

samenwerkingspartij, en mogelijk met andere vak gerelateerde verenigingen. 

 
8. Website NVGO 

De website werd voorheen door wijlen Henk van Wilgenburg onderhouden en gehost 
bij de server van de Universiteit van Amsterdam.  Na overleg met de betrokken IT 
afdeling  is de website overgedragen en zal in eigen beheer gehost en onderhouden 
worden door en onder toezicht  van Edwin van den Worm. 

 
9. W.v.t.t.k./Rondvraag 

• De voorzitter meldt dat het verslag van de excursie ontbreekt in de Foliola. De 
voorzitter benadrukt dat het verslag weliswaar door Ton Herijgers is opgesteld en 
gestuurd, maar onverhoopt in de e-mail bij ontvangst verloren is gegaan. De 
voorzitter bedankt Ton Herijgers voor de geleverde inspanning en verzoekt hem om 
ook voor de komende excursie een verslag op te stellen. 

• Verder deelt de voorzitter mee dat de vereniging d.d. 6 december as. 100 jaar zal 
bestaan, en dat er een aanvraag loopt om het predicaat Koninklijke te 
bemachtigen.   

• Vanuit de zaal stelt dhr H. van der Mheen de vraag in hoeverre hier bekendheid aan 
gegeven zal worden en hoe. Hij stelt voor om contact op te nemen met 
verschillende media en publicaties te regelen. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit om 09.45 uur de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen ter 
vergadering en wenst iedereen een aangenaam congres toe. 

 
 
Dr. A.E. Schulte, secretaris 
Berkel en Rodenrijs, 28 oktober 2014 
 

 
 
Jaarverslag NVGO over 2014 (Concept) 
 

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit de volgende leden: 

 

Drs. S. Garritsen, voorzitter 

Dr. ing. E. van den Worm, ondervoorzitter 

Drs. G.J. Rozendal, penningmeester 

Mw Dr A.E. Schulte, 1e secretaris 

Mw. drs. B.H. Kok-Bouma, 2e secretaris 

Prof. Dr. A. Foriers 

 

Begin maart 2014 werd aan de leden een factuur met het verzoek tot overmaking van de 

contributie toegestuurd. Bijgevoegd was een vooraankondiging voor het Jubileumcongres 

2014 met vermelding van geplande datum, locatie en thema. Begin mei volgde het 

jaarlijkse mededelingenblad (Foliola 2014/1) met daarin a) gedetailleerde informatie over 
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het in juni te houden congres met daarbij het aanmeldingsformulier, b) de uitnodiging en 

agenda voor de gewone algemene ledenvergadering 2014, c) de notulen van de voorgaande 

ledenvergadering, d) de jaarverslagen 2013 van de NVGO en de kruidentuincommissie en e) 

de samenvattingen van de lezingen van het NVGO congres 2013. 

 

Op 13 juni 2014 vond het NVGO-congres plaats in Burgers’ Zoo te Arnhem. Voorafgaand aan 

de opening van het congres werd de jaarlijkse gewone algemene vergadering van de 

vereniging gehouden; 15 leden namen hieraan deel. 

 

Thema van het congres was “Ontwikkeling en toekomst van geneeskruidenonderzoek en 

fytotherapie”.  Drs. Sander Garritsen, voorzitter NVGO, ving aan met een welkomstwoord 

en gaf in vogelvlucht een samenvatting van de geschiedenis van de NVGO vanwege het 100-

jarig bestaan van de vereniging (in december 2014). Vervolgens waren er drie lezingen. Dr. 

Raymond Pieters (Hogeschool Utrecht) sprak als eerste over de ontwikkeling van 

biologische testen om de veiligheid en werking van natuurlijke stoffen en plantenextracten 

te kunnen onderzoeken.  

Als tweede kwam dr. Ingrid van der Meer (Wageningen Universiteit) aan het woord. Zij 

vertelde over traditioneel gebruik van planten gebaseerd op de Ayurvedura gericht tegen 

diabetes type 2 en het onderzoek over de veiligheid en werking daarvan, met het 

kruidenpreparaat Mohana Choorna als specifiek voorbeeld.  

Als laatste in de ochtendsessie sprak Prof. Dr. Rob van Haren (Hanzehogeschool 

Groningen/Rijksuniversiteit Groningen). Tijdens zijn lezing vertelde hij over de 

samenwerkingsverbanden om nieuwe producten te ontwikkelen op basis van kruiden met 

toepassingen voor voeding, medicijnen en cosmetica. Als specifiek voorbeeld werd de 

ontwikkeling van een productieproces voor podophyllotoxin besproken dat de voorloper is 

van het antikanker middel etoposide. Hierover werd ook een poster gepresenteerd. 

 

‘s Middags, na de lunch, sprak als eerste dr. Kees Beukelman als vertegenwoordiger van de 

NVF vanwege het 25-jarig jubileum van de vereniging, waarbij hij vooral een toelichting 

gaf op de activiteiten van de vereniging.  

Prof. Dr. Nina Hermans (Universiteit Antwerpen) sprak als tweede over de bio-activiteit 

van polyfenolische verbindingen en de rol die metabolisatie in de darm hierbij speelt.  

Van Os–prijs kandidate Dr. Annelies Breynaert (Universiteit Antwerpen) ging in detail 

verder op dit onderwerp met betrekking tot de ontwikkeling van een gastro-intestinaal 

dialyse model waarmee de metabolisatie en opname van polyfenolen uit voeding 

bestudeerd kan worden.  

Na de theepauze gaf Van Os–prijs kandidate drs. Sanae Mouden (Universiteit Leiden) een 

presentatie over haar MSc-project gericht op de analyse van aristolochiazuren in 

Aristolochia consimilis en verschillende afgeleide commerciële producten.  

Prof. Dr. Rob Verpoorte (Universiteit Leiden) gaf een afsluitende lezing met een historisch 

perspectief op de successen uit het kruidenonderzoek en daarbij een vooruitzicht op de 

toepassing van moderne technieken, zoals genomics en metabolomics technieken, en 

nieuwe testsystemen om het farmacognostisch onderzoek te versterken. Ook benadrukte 

Prof Verpoorte dat communicatie een belangrijk middel is om de farmacognosie voor 

opleiding en onderzoek positief te profileren.  

 

Ter afronding van het lezingen programma werden de F.H.L. van Os-prijzen uitgereikt aan 

dr Annelies Breynaert en drs. Sanae Mouden, waarna de voorzitter het congres om 17 uur 

afsloot met een dankwoord aan alle sprekers en aanwezigen. 
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Nadien was ter plaatse een borrel georganiseerd, en in de avond een diner.  

De volgende ochtend was een rondleiding gepland in het Nationaal Openluchtmuseum te 

Arnhem met een rondleiding door de Kruidentuin onder begeleiding van ir. Sophieke 

Nijhuis-Bouma en een afsluitende lunch. 

 

Op 11 februari en 28 oktober van het verslagjaar vonden twee bestuursvergaderingen 

plaats te Bunnik. De avond voorafgaand aan het congres (dus op 12 juni) was er ook een 

korte bestuursvergadering belegd. 

 

Per 31 december 2014 bedroeg het aantal ereleden 3, het aantal leden 126 en het aantal 

donateurs 7. 

 

Dr. A.E. Schulte, 

Berkel en Rodenrijs, 22-3-2015 

 

 
 
Foto-impressie excursie Kruidentuin Nederlands Openluchtmuseum 
te Arnhem (foto’s door Edwin van den Worm en Sander Garritsen) 
 
 
Ongelukkigerwijs is voor de tweede achtereenvolgende maal het excursieverslag van Ton 
Herijgers in de post zoekgeraakt. Als schrale troost daarom deze kleine foto-impressie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandachtig luisteren de deelnemers aan de rondleiding naar de toelichtingen op de 
kruidentuin door Sophieke Nijhuis. Als secretaris van de Kruidentuincommissie is zij nauw 
betrokken bij deze tuin en weet allerhande interessante wetenswaardigheden te vertellen. 
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Jaarverslag van de Kruidentuincommissie van het 
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem over 2014 
 

Zoals het er nu naar uitziet zal de Kruidentuincommissie in de toekomst geen extern 
jaarverslag meer opstellen. Dit is dus waarschijnlijk het laatste jaarverslag van de 
Kruidentuincommissie van het Nederlands Openluchtmuseum dat in Foliola wordt afgedrukt 

 
De Kruidentuincommissie bestond in 2014 uit: 

M.A.T.J. (Marian) van Gessel, W.L.A. (Wilbert) Hetterscheid, H.J. (Hans) van der Mheen, 

A.S. (Sophieke) Nijhuis-Bouma (secretaris), C.M.T. (Karla) Roseboom (tot 3.april) en J.J.C. 

(Hans) Scheffer (voorzitter) en namens het Museum P.M. (Pieter-Matthijs) Gijsbers (tot 31 

maart) en R.J. (Rob) Plomp. 

 

De commissie kwam in 2014 drie keer bijeen. De bijeenkomsten op 5 maart en 15 oktober 

waren een gecombineerde werkbespreking en vergadering en die op 28 mei een 

werkbespreking.  

Het was constructief dat Pieter-Matthijs Gijsbers als directeur van het museum, een deel 

van de vergadering op 5 maart aanwezig kon zijn. Zijn opvolger Willem Bijleveld woonde 

samen met Klaartje Schweizer een deel van de vergadering op 15 oktober bij. De 

voorzitter en secretaris hadden op 28 april en 14 augustus een ingelast overleg met de 

directie voor een toelichting op het beëindigen door het museum van het vrijwilligerschap 

van Karla. In die besprekingen is duidelijk aangegeven dat door die beslissing de 

Kruidentuincommissie een gewaardeerd en enthousiast lid is kwijtgeraakt.  

 

In de vergadering van 15 oktober heeft de directeur NOM aangegeven dat hij vanuit het 

oogpunt van scheiding van taken geen lid zal zijn van de Kruidentuincommissie, dit in 

tegenstelling tot zijn voorgangers. Wel zal hij via de verslagen op de hoogte worden 

gehouden van de activiteiten van de Kruidentuincommissie en zal hij als daartoe aanleiding 

is ook de Kruidentuincommissie in haar vergaderingen informeren over ontwikkelingen met 

betrekking tot het museum. In genoemde vergadering is in dat kader aangegeven dat de 

directie bezig is met een herpositionering van het museum. Dat kan ook consequenties 

hebben voor de taakinhoud van de Kruidentuincommissie. Tevens zullen de afspraken uit 

1991 tussen museumdirectie, Vereniging Vrienden NOM en de Kruidentuincommissie 

worden herijkt. 

 

Tijdens de bijeenkomsten stonden diverse onderwerpen op de agenda, waaronder de 

inrichting van de verfplantentuin en de voortgang met betrekking tot de voorbereiding van 

een verfplantenboek (zie verderop in dit verslag).  

Vanuit de positie van een adviesorgaan voor de directie van het Openluchtmuseum, 

leidden de besproken onderwerpen, met uitzondering van de verfplantentuin en het 

verfplantenboek, veelal niet tot concrete acties van de Kruidentuincommissie. Wel hebben 

twee leden van de Kruidentuincommissie aan de hand van de plattegrond de Kruidentuin 

gecontroleerd op aanwezigheid en juiste standplaats van de planten en nam één 

commissielid deel aan diverse dinsdagavondrondleidingen.  

  

In de periode van 1 juli - 12 augustus werden de gebruikelijke dinsdagavondrondleidingen 

door de Kruidentuin gehouden (in totaal zeven). Dit jaar konden de bezoekers aan de hand 
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van schriftelijke informatie iedere avond kiezen uit vijf verschillende rondleidingen, 

waaronder twee nieuwe. De logistiek was een stuk beter dan voorgaande jaren. Zelfs de 

150 deelnemers op de laatste avond zorgden niet voor logistieke problemen. 

  

In verband met de verhuizing van het Wagenings Herbarium naar het Herbarium in Leiden, 

kan vanaf 2014 de vriesbehandeling van het herbarium van het NOM niet meer plaatsvinden 

in Wageningen. Vanuit het Herbarium in Leiden is aangeboden die behandelingen voortaan 

kosteloos te zullen uitvoeren.  

 

De bemestingsaanpak van de afgelopen jaren begint steeds meer z’n vruchten af te 

werpen, waardoor de Kruidentuin er in 2014 in de maanden juni en juli erg aantrekkelijk 

uitzag. De beplanting rond de vijver met planten die een relatie hebben met de 

geneeskruidentuin, was daarbij een ware blikvanger.  

 

In de jaarverslagen 2012 en 2013 stond dat de Kruidentuincommissie aan de slag is gegaan 

met de voorbereidingen voor een boek over verfplanten. De opzet en inhoud van dat boek 

zijn in die jaren op hoofdlijnen vastgesteld en er heeft toen diverse keren overleg plaats 

gevonden met een geïnteresseerde uitgever. In de vergadering van 15 oktober jl. heeft de 

Kruidentuincommissie echter moeten concluderen dat het uitbrengen van een 

verfplantenboek geen haalbare optie meer is. Dit standpunt vloeit voort uit het feit dat 

Karla Roseboom als destijds beoogd auteur, niet meer hiervoor beschikbaar is en dat met 

de uitgever in kwestie geen overeenstemming over de financiering van het boek kon 

worden bereikt.  

 

Na afloop van de werkbespreking op 28 mei is aan Jurrie Meulenhoff, die in maart 2013 is 

teruggetreden als lid van de Kruidentuincommissie, een Citrus medica (sukadeboom) 

aangeboden. Tevens is op een van de banken in de legendeplantentuin een gedenkplaat 

met zijn naam erop onthuld. 

 

In de vergadering van 15 oktober heeft Hans van der Mheen zijn definitieve besluit 

meegedeeld om op basis van diverse afwegingen per 31 december 2014 zijn lidmaatschap 

van de Kruidentuincommissie te beëindigen. 

 

Buiten de vergaderingen en werkbesprekingen liet de Kruidentuincommissie van zich horen 

in de voorjaarsvergadering van de Vereniging Vrienden van het Openluchtmuseum op 29 

maart 2014. Karla Roseboom lichtte daar de activiteiten van de Kruidentuincommissie toe.  

 

Al met al was het voor de Kruidentuincommissie een jaar met veel veranderingen.  

 

 

Bunnik, 25 januari 2015 

 

Sophieke Nijhuis-Bouma 

 

Secretaris Kruidentuincommissie 
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Journalistiek verslag NVF/NVGO-congres 2014 
 
Ontwikkeling en toekomst van geneeskruidenonderzoek en fytotherapie; congresverslag  
 
A.S. Nijhuis-Bouma 
 
Vrijdag 13 juni 2014 werd in het congres- en zalencentrum van Burgers’ Zoo in Arnhem 
het gezamenlijke jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie 
(NVF) en de Nederlandse Vereniging voor GeneeskruidenOndezoek (NVGO) gehouden. 
Dat jubileum betrof het vijfentwintigjarig, respectievelijk honderdjarig bestaan van de 
verenigingen. Bij een jubileum hoort aandacht voor het verleden, maar tijdens het 
congres was er vooral aandacht voor de ontwikkeling en toekomst van het 
geneeskruidenonderzoek en de fytotherapie, de aandachtsgebieden van beide 
verenigingen. Sprekers van diverse universiteiten en hogescholen belichtten deze 
ontwikkeling en toekomst. Daarnaast verzorgden twee genomineerden voor de F.H.L. 
van Os-prijs een lezing. Deze aanmoedigingsprijs wordt toegekend door de NVGO om 
onderzoek aan en naar planten met betrekking tot kweek/teelt en farmacologisch 
actieve inhoudsstoffen te stimuleren.  
 
Dr. Raymond Pieters van het Institute for Life Sciences & Chemistry, een onderdeel van 
Hogeschool Utrecht, hield als eerste spreker een lezing over de alternatieve testbatterij 
voor het vaststellen van de werkzaamheid en veiligheid van natuurlijke stoffen. Hij begon 
zijn lezing met de nog steeds geldende opvatting van Paracelsus dat alle stoffen giffen zijn 
en er geen enkele is zonder gif; alleen de dosis bepaalt of een stof geen gif is. Het gaat bij 
de ontwikkeling van medicijnen dus om de balans tussen werkzaamheid/effectiviteit en 
toxiciteit. Daarbij gaf Pieters ook aan dat 90 % van de medicijnen slechts bij 30-50 % van 
de mensen die het voorgeschreven krijgen, werkzaam is. Dit zou onder andere te wijten 
zijn aan de beperkte voorspelbaarheid van de gangbare proefdierstudies, mede vanwege 
de smalle genetische diversiteit van de proefdieren. Gecombineerd met de ethische 
aspecten van diergebruik wordt er gekeken naar alternatieve testmethoden. Vermindering, 
verfijning en vervanging van dierproeven zijn daarbij sleutelwoorden. In het betreffende 
onderzoeksproject NAT-TEST [1] dat wordt uitgevoerd in een consortium met veertien 
partners, gaat het om een geïntegreerde teststrategie (ITS), waarin verschillende 
dierproefvrije testen worden gecombineerd. Daarbij wordt eerst gekeken naar algemene 
effecten zoals algemene oxidatieve stress en cellulaire functionaliteit en vervolgens naar 
specifieke effecten zoals mutageniteit/carcinogeniteit, chemopreventie, immunologische 
effecten/sensibilisatie en darmgezondheid. In het balansmodel worden zo effectiviteit en 
toxiciteit omgebogen naar voordelen en risico’s. Daarnaast is er onderscheid in omgevings- 
versus persoonlijke omstandigheden. Tevens wordt er gewerkt aan de vertaling van in vitro 
naar in vivo. Met andere woorden, wat is de voorspellende waarden van de in vitro-testen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van darmepitheelcellen en vetcellen? 
Aan de hand van onderzoek naar huidallergie als onderdeel van de veiligheidstesten bij de 
ontwikkeling van cosmetica, lichtte Pieters een tipje van de in vitro-onderzoekssluier op. 
Zo blijkt deze ontstekingsreactie te berusten op een drietrapsraket: binding van de stof 
aan eiwitten, opname in de cellen en als laatste een afweerreactie (ontsteking). Die 
afweer is te meten als een beïnvloedbare weerstand (Ω) van cellijnen van darmcellen. In 
dat kader noemde Pieters ook het effect van probiotica: deze kunnen de schade van 
ontstekingen beperken en soms zelfs overcompenseren. Bij dit laatste is er in het lichaam 
wellicht sprake van omzetting van het probioticum in een effectievere stof.  
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In het laatste deel van zijn lezing ging Pieters in op het Green Health-project waarin 
gezondheidsproducten die zijn afgeleid van planten, worden getest. Bij dit onderzoek 
wordt de nematode Caenorhabditis elegans, het kleinste aaltje met een grote 
overeenkomst met het menselijk genoom, als testorganisme gebruikt. Een van de 
onderzoeken richt zich op obesitas want gebleken is dat obesitas ook kan ontstaan door 
ontstekingen in het vetweefsel. Reacties van celsystemen van vetcellen toonden overigens 
de overeenkomsten van de lijn overgewicht > obesitas > diabetes mellitus type 2 (DMT2), 
zoals die bij mensen vaak wordt waargenomen.  
 
In de discussie na de lezing gaf Pieters aan dat in het gepresenteerde onderzoek nog niet 
wordt gekeken naar de interactie met reguliere medicijnen of supplementen.  
 
Dr. Ingrid van der Meer van Wageningen Universiteit ging in op de werkzaamheid en 
veiligheid van het Ayurvedische kruidenpreparaat Mohana Choorna (MC) voor de 
preventie/behandeling van DMT2. Omdat nieuwe geneesmiddelen maar moeilijk in de 
strijd tegen DMT2 beschikbaar komen en DMT2 wereldwijd een groot probleem wordt, is 
onderzocht of het kruidenpreparaat MC hierin een rol zou kunnen spelen. MC bevat vele 
componenten en staat daardoor voor een holistische benadering. Daarmee krijgt het 
onderzoeksproject een innovatief karakter, waarbij veiligheid en kwaliteit centraal staan 
in het onderzoek. In dat kader is gekeken naar ongewenste mogelijke residuen van een 
aantal antibiotica, mycotoxinen en pathogenen in het gewas. Na deze eerste screening is 
een interventiestudie gestart naar het effect van MC in het menselijk lichaam. Aan deze 
studie hebben uiteindelijk 19 personen tussen de 50 en 70 jaar met overgewicht (BMI > 27 
kg/m2) en glucose-intolerantie deelgenomen. Tijdens het onderzoek werden metingen 
gedaan aan het glucosemetabolisme, de vaatgezondheid (bloedruk en cholesterol), witte 
bloedcellen en vet- en urinesamenstelling. Het onderzoek is uitgevoerd door de helft van 
het aantal proefpersonen in de eerste fase de behandeling met het MC-preparaat te geven 
en de andere helft een behandeling met het placebo. Na die behandeling en bijbehorende 
metingen werd een ‘wash out’-periode van vier weken ingelast waarna de behandelingen 
werden omgedraaid. Uiteindelijk kregen alle proefpersonen dus zowel de MC- als de 
placebobehandeling. Hoewel er geen significante verschillen waren in effect tussen de MC- 
en placebogroep, was er wel een grote spreiding in de effecten. Dit laatste is een 
illustratie van de intermenselijke variatie en rechtvaardigt een meer op de persoon 
gerichte benadering.  
 
Prof. dr. ir. Rob van Haren van HanzeHogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen 
belichtte in zijn lezing het project Phytosana, gezond en mooi oud worden met 
kruidentoepassingen voor medicijnen, cosmetica en voeding. Hij ging daarbij ook in op de 
nieuwe kennis en toepassingen door de Nederlands-Duitse samenwerking. Door deze 
samenwerking kon gebruik worden gemaakt van subsidiegelden uit INTERREG IVa – EDR. Bij 
het onderzoeksproject waren 14 partners betrokken en het Instituut voor Life Sciences en 
Technologie van de HanzeHogeschool had daarbij de coördinatie. Het onderzoek naar 
kruidentoepassingen voor medicijnen richt zich op de synthese van podofyllotoxine (PPT), 
een precursor van etoposide en teniposide, twee medicijnen tegen kanker. PPT wordt nu 
traditioneel verkregen uit Podophyllum hexandrum, maar deze plant die inheems is in 
India wordt met uitsterven bedreigd. De wortels van Anthriscus sylvestris (fluitenkruid) 
blijken de stof de-oxypodofyllotoxine te bevatten, dat een precursor is van PPT. Omzetting 
van de-oxypodofyllotoxine naar PPT vindt plaats via cytochroom P450 3A4. Mogelijk is 
fluitenkruid daarmee op termijn de vervanger van Podophyllum hexandrum. In de 
toelichting op de posterpresentatie werd nog aangegeven dat P. hexandrum een veel 
hogere opbrengst aan PPT heeft dan P. peltatum (voetblad) dat in Nederland wordt 
geteeld.  
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Bij kruidentoepassingen voor cosmetica worden als in vitro-testsystemen darm- en huid-
epitheelcellen gebruikt. Om de actieve stoffen uit planten te extraheren, wordt gebruik 
gemaakt van CO2-extractie, dus een oplosmiddelvrije extractiemethode. De aandacht is 
gericht op de potenties van Magnolia in vergelijking met Centella asiatica, de Indische 
waternavel die een bewezen verjongende werking heeft op huid en weefsels. In het 
onderzoek wordt vooral gekeken naar de collageenexpressie en -synthese.  
 
Bij de derde poot van het Phytosana-project gaat het onder andere om gezonde en lekkere 
voeding zonder smaakversterking. Op basis van de Amerikaanse database voor 
fytonutriënten moet de dagelijkse voeding alle kleuren van de regenboog bevatten zoals in 
de Chia-diëten (drankjes/desserts) worden aangeboden. In het kader van gezonde voeding 
wordt ook gezocht naar de smaaknabootsing van ve-tsin (natriumglutamaat) door verse 
kruiden, om zo een alternatief te kunnen bieden aan mensen die overgevoelig zijn voor ve-
tsin. Daarbij is de bewaarbaarheid van deze kruiden in de winkelschappen ook een punt 
van aandacht. Ook opneembare voedingsvezels in de vorm van probiotica maken deel uit 
van Phytosana.  
 
Prof. dr. Nina Hermans van het Laboratorium voor Algemene en Functionele Voeding, 
onderdeel van het Departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit 
Antwerpen, ging in op polyfenolen en de uitdagingen in het ontrafelen van hun 
gezondheidseffecten. Hermans’ onderzoek vindt plaats binnen de onderzoeksgroep NatuRA 
Natural products & Food Research and Analysis van de Universiteit van Antwerpen. Met 
deze groep wil ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medicinale 
kruidenpreparaten en plantaardige voedingssupplementen van hoge kwaliteit en veiligheid, 
en de gezondheidseffecten ervan aantonen. In dat kader is de studie van oxidatieve stress 
bij verschillende chronische ziekten en de effecten van anti-oxidanttherapie hierop, een 
belangrijke onderzoekslijn binnen NatuRA. Met oxidatieve stress wordt in dit verband 
geduid op de disbalans tussen antioxidanten en pro-oxidanten. Onderzoek naar een beter 
inzicht in de werking van antioxidanten wordt impliciet ook opgelegd vanuit de Europese 
verordening EC/1924/2006 die in 2006 van kracht werd. Deze verordening eist een 
onderbouwing van de gezondheidsclaims. Op zich is dat een goede zaak maar vanwege 
deze eisen zijn sinds 2006 slechts twee gezondheidsclaims door de Europese Commissie 
goedgekeurd, namelijk die voor olijfolie en cacao. Bij cacao gaat het om verbetering van 
de elasticiteit van de bloedvaten. In de antioxidantwerking spelen polyfenolen een 
sleutelrol. Hermans noemde als voorbeelden van polyfenolen die in producten van 
plantaardige oorsprong aanwezig zijn, resveratrol (rode wijn), chlorogeenzuur (koffie 
/thee) en cacao-flavonol (bittere chocolade). Op de website www.phenol-explorer.eu 
staat overigens een overzicht van stoffen die bescherming bieden tegen oxidatieve stress. 
Het onderzoek van Hermans en medewerkers met betrekking tot de werkzaamheid van 
polyfenolen richt zich op in vivo-studies en antioxidanteffecten. Bij deze laatste gaat het 
ook om in vivo-onderzoek aan de hand van biomarkers waarbij bloedmonsters worden 
geanalyseerd. Hermans benadrukte hierbij dat een in vitro-beoordeling veelal niet geschikt 
is voor de biologische significantie van antioxidanten omdat deze beoordeling voorbij gaat 
aan de mens als complex biologisch wezen.  
In de in vivo-studies werd bij vijf groepen ratten gekeken naar onder andere het effect van 
het bladextract van de artisjok (Cynara scolymus) bij oxidatieve stress. Dat extract is 
namelijk rijk aan polyfenolen. 
De onderscheiden groepen waren als volgt: 

- Gezonde ratten (controlegroep); 
- Ratten met onbehandelde oxidatieve stress; 
- Ratten behandeld met vitamine E (positieve controlegroep); 
- Ratten met oxidatieve stress en behandeld met CYN1; 
- Ratten met oxidatieve stress en behandeld met CYN2. 

http://www.phenol-explorer.eu/
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In de studies bleek dat een hogere dosis Cynara-extract niet meer effect had, een hoge 
dosis was eerder schadelijk.  
Ook de goedgekeurde claim van olijfolie werd in het onderzoek meegenomen. Daarbij 
bleek dat alleen virgin olijfolie veel polyfenolen bevat. De claim zou dus niet gelden voor 
geraffineerde olijfolie. Als afsluiting van haar lezing gaf Hermans aan dat er nog veel 
onduidelijkheid is met betrekking tot de antioxidatieve werking van polyfenolen. 
 
Dr. Annelies Breynaert van de Universiteit Antwerpen hield als genomineerde voor de 
F.H.L. van Os-prijs een lezing over de ontwikkeling van een gastro-intestinaal dialysemodel 
(GIDM) om de metabolisatie en beschikbaarheid van polyfenolen te bestuderen. Dat haar 
voordracht goed aansloot bij die van de vorige spreker (Nina Hermans) hoeft niet te 
verbazen, want Breynaert voerde haar promotieonderzoek uit bij Hermans. Dit onderzoek 
richtte zich op een antwoord op vragen met betrekking tot de biologische beschikbaarheid 
van polyfenolen. Deze beschikbaarheid wordt onder andere beïnvloed door de 
metabolisatie in de darm en lever en de bioconversie van polyfenolen in de dikke darm 
(colon). Een groot deel van de polyfenolen wordt namelijk niet in de dunne darm 
geabsorbeerd en komt dus in de dikke darm terecht waar het alsnog wordt 
gemetaboliseerd. Aan in vivo-experimenten met naar de biologische beschikbaarheid van 
polyfenolen kleven diverse bezwaren zoals de reeds genoemde lage absorptiegraad, maar 
ook ethische, want de proefpersonen moeten een ileostoma hebben. Daarom is gezocht 
naar een geschikt in vitro-model om de metabolisatie van het polyfenol chlorogeenzuur te 
bestuderen. In het GIDM zijn daartoe de fysiologische condities van de maag, dunne en 
dikke darm van volwassenen nagebootst zoals de lichaamstemperatuur, zuurgraad, 
aanwezigheid van verteringsenzymen, enz.. Het resultaat van de maag- en dunne 
darmsimulatie werd vergeleken met de in vivo-resultaten bij ileostomapatiënten. In de 
colonfase met een microbieel compartiment werd gebruik gemaakt van een 
faecessuspensie. Voor chlorogeenzuur “geldt” de volgende omzettingsreeks: 
chlorogeenzuur > koffiezuur > diverse metabolieten > fenolderivaat. In het GIDM was na 
vier uur dan ook geen chlorogeenzuur meer aanwezig en daarbij nam in de loop van de tijd 
het gehalte aan omzettingsproducten toe. Het GIDM-colon levert zo betrouwbare 
informatie over de metabolisatie en beschikbaarheid van polyfenolen. Breynaert ziet 
daarom goede mogelijkheden voor toepassing van het GIDM-colon in de voedings- en 
farmaceutische industrie.  
 
Drs. Sanae Mouden belichtte eveneens als genomineerde voor de F.H.L. van Os-prijs de 
analyse van aristolochiazuren in Aristolochia consimilis en afgeleide commerciële 
producten. Dit onderzoek heeft zij uitgevoerd tijdens haar studie aan de Universiteit 
Leiden. Het geslacht Aristolochia (pijpbloem) omvat zo’n 450-600 soorten waarvan de 
meeste in de tropen inheems zijn. In Suriname wordt A. consimilis verwerkt in vele 
traditionele geneesmiddelen. Aan de stengel van deze plant worden allerlei 
geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven. Zo is het een tegengif bij slangenbeten en 
een ontstekingsremmer. Het gebruik In Suriname berust op twee typen aftreksels met 
verschillende doelgroepen: voor de mannen op basis van alcohol waardoor een bitter-tonic 
wordt verkregen en voor de vrouwen een thee. De tonic werkt potentieverhogend en de 
thee geeft verlichting bij menstruatiepijn en is baarmoederreinigend. Gezien de giftigheid 
van de aristolochiazuren I en II (respectievelijk AAI en AAII) was het interessant om na te 
gaan of deze zuren ook in de Surinaamse preparaten aanwezig zijn. Daartoe zijn diverse 
extractiemethoden (70 % methanol, aceton en ethanol) uitgevoerd met de thee-extracten 
en de tonics. Vervolgens zijn de inhoudsstoffen met hoge-druk vloeistofchromatografie 
geanalyseerd. Als referentie werd een extract van A. manshuriensis gebruikt, waarvan de 
aanwezige aristolochiazuren bekend zijn. In de bitter-tonics en de thee-extracten zijn AAI 
en AAII niet gedetecteerd. In extracten van de gedroogde producten waren op het 
chromatogram wel pieken voor AAI en AAII te zien. Opvallend daarbij was voor beide zuren 
de grote variatie in het gehalte van de verschillende monsters.  
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In haar voordracht noemde Mouden zijdelings ook de berichten over de zogenaamde 
aristolochiazaak in België, waarbij gebruik van Aristolochia fangchi in plaats van Stephania 
tetrandra zou hebben geleid tot nierproblemen bij honderden mensen. Daarnaast ontried 
ze het gebruik van Aristolochia op reguliere basis vanwege de aanwezigheid van het 
mutagene en kankerverwekkende aristolochiazuur. Het verbaasde haar ook dat 
Aristolochia in Nederland wettelijk verboden is in kruidenmiddelen, maar als sterk giftige 
plant hier wel in de handel is. Beide uitspraken leidden tot een enigszins felle discussie. 
Daarbij werd onder andere aangegeven dat alleen preparaten die aristolochiazuur 
bevatten, verboden zijn [2,3].  
 
Prof. dr. Rob Verpoorte van de vakgroep Farmacognosie als onderdeel van de Universiteit 
Leiden, sloot de rij van sprekers af met een bijdrage met de intrigerende titel Natural 
Products Research: quo vadis?  
Een eventuele vermoeidheid en bijbehorende neiging tot slapen aan het eind van de 
middag, had tijdens de lezing van Verpoorte geen enkele schijn van kans: als een 
wervelwind bracht hij de ontwikkelingen in de farmacognosie voor het voetlicht. Vanuit de 
missie van de wetenschap om een betere wereld te maken, stond hij stil bij het aandeel 
van planten hierin: meer dan 30 bulkgewassen, een veelvoud aan fruit- en 
groentegewassen en zo’n veertig- tot zeventigduizend medicinale planten. Want ondanks 
de mogelijkheden van biotechnologie om los van planten medicijnen te maken, is de basis 
van 40 % van de medicijnen nog steeds een natuurlijk planteningrediënt en bij 15 % van de 
medicijnen gaat het om natuurlijke producten verkregen uit planten. In de wetenschap 
kun je echter niet op je lauweren rusten, want de behoefte aan vernieuwing blijft: er is 
vraag naar nieuwe medicijnen en aandacht voor milieubescherming daarbij. Je zegeningen 
moet je echter ook zeker tellen: de ontdekking van taxol in de strijd tegen kanker, de rol 
van artemisinine in de traditionele Chinese geneeskunde en de bijdrage van vinblastine en 
vincristine aan de mogelijkheden van chemotherapie. Overigens werd de werkzaamheid 
van vinblastine bij kanker bij toeval ontdekt, want deze stof was oorspronkelijk in beeld in 
onderzoek naar diabetes. Verpoorte schetste de levenscurve van de farmacognosie: een 
beginfase zonder veel vooruitgang, daarna een snelle stijging en na het bereiken van de 
top eveneens een snelle daling. Hij was ook kritisch, want een hypothese en de 
bijbehorende proefopzet kunnen leiden tot een beperkte blik of tunnelvisie, waardoor in 
het verleden ook foute conclusies zijn getrokken. Op de vraag hoe nu verder, zag 
Verpoorte het als uitdaging om chemische processen te vertalen in of terug te brengen tot 
de genen die zorgen voor een goed verloop van die processen. In dat verband noemde hij 
de synthetische biologie en de systeembiologie, waarbij observatie het vertrekpunt is. Het 
gaat daarbij om een holistische aanpak zoals vroeger ook de benadering was, of te wel de 
som van één plus één is meer dan twee! Als het metabolisme van de gewenste stof en 
daarmee de biosynthese goed is doorgrond, kan biotechnologie zorgen voor een succesvolle 
opschaling van de productie ervan. Verpoorte noemde ook in dit verband taxol, vincristine 
en vinblastine. Maar ook hier liet hij weer een kritisch geluid horen, dit keer ingegeven 
vanuit een maatschappelijke visie. Door artemisinine in de bioreactor te produceren, 
ontneem je feitelijk boeren de productie van Artemisia. Daarnaast is de biosynthese in een 
plant niet altijd na te bootsen, ook niet met gebruikmaking van het DNA van de plant. 
Zoals Verpoorte aangaf is een cel meer dan alleen DNA. Door onderzoek aan natuurlijke 
producten kan de sleutel om processen te doorgronden, wellicht worden gevonden. 
 
Al kijkend in de glazen toekomstbol van de farmacognosie gaf Verpoorte zijn gehoor mee 
om vooral een goede observator te blijven en met een open mind de dingen te 
beschouwen, want onderzoek en wetenschap blijken voor een deel ook een kwestie van 
toeval te zijn.  
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Naast de wetenschappelijke lezingen tijdens dit congres was er zoals gezegd ook aandacht 
voor de organiserende verenigingen NVF en NVGO. Drs. Sander Garritsen, beherend 
apotheker in Apotheek Varsseveld te Varsseveld en voorzitter van de NVGO, en dr. Kees 
Beukelman, werkzaam bij de Universiteit van Utrecht en PhytoGeniX en voorzitter van de 
NVF, presenteerden hiertoe de geschiedenis, doelstellingen en activiteiten van beide 
verenigingen. Het honderdjarig bestaan van de NVGO bewijst dat er een blijvende 
aandacht is voor de plant als producent van medicinaal actieve verbindingen. De NVGO 
begon ooit als “denktank” inzake de heersende en dreigende schaarste van plantaardige 
grondstoffen voor de productie van geneesmiddelen. Daarna volgde de ontwikkeling tot 
een toonaangevend platform voor allerhande disciplines, die uit verschillende 
wetenschappelijke oogpunten op hun eigen wijze betrokken zijn bij onderzoek aan en teelt 
van geneeskrachtige gewassen. Bij dat platform zijn ook Belgische onderzoekers op het 
gebied van geneeskruiden betrokken.  
De NVF levert al 25 jaar een belangrijke bijdrage aan verantwoorde toepassingen en 
ontwikkelingen op het gebied van fytotherapie en vormt een unieke schakel tussen 
wetenschappelijke en praktisch-therapeutische vakgebieden rondom plantengeneeskunde. 
Om die kennis uit te dragen verschijnt vier keer per jaar het Nederlands Tijdschrift voor 
Fytotherapie en zijn er sinds de oprichting in totaal 44 congressen gehouden. De NVF richt 
zich ook op dierziekten en werkt daarbij samen met niet-westerse landen en 
ontwikkelingslanden. Een andere vorm van naar buiten treden is participatie in projecten 
van gezondheidsorganisaties. De samenwerking tussen beide jubilerende verenigingen komt 
onder andere tot uitdrukking in het tweejaarlijkse gezamenlijke congres.  
 
Het congres werd afgesloten met een borrel en diner in Burgers’ Zoo. Leden van de NVGO 
en andere belangstellenden konden daarnaast de volgende dag nog deelnemen aan een 
bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum, eveneens in Arnhem, waar ir. Sophieke 
Nijhuis-Bouma een rondleiding door de Kruidentuin verzorgde. Deze kruidentuin omvat 
een geneeskruidentuin, een legendeplantentuin, een keukenkruidentuin, een 
verfplantentuin en een kloostertuin op basis van de kloostertuin van Reichenau 
(Zwitserland). 
 
Noten: 
1 In 2011 stond in het herfstnummer van dit tijdschrift (Ned Tijdschr Fytother 

2011;24(4):21-3) al een artikel van Pieters en medewerkers over de opzet van het NAT-
TEST project dat van eind 2010 tot eind 2014 loopt.  

2 Over de aristolochiazaak en de schadelijke effecten van aristolochiazuur heeft drs. 
Maaike de Jong in 2013 een artikel geschreven in dit tijdschrift (Ned Tijdschr Fytother 
2013;26(3):16-8).  

3 Vanaf de oudheid en lang daarna werd A. clematitis al als geneeskruid gebruikt bij 
vrouwenziekten (onder andere menstruatiepijnen) en ontstekingen. Wel werd er daarbij 
gewaarschuwd voor baarmoederbloedingen en nierbeschadiging vanwege de giftigheid 
van aristolochiazuur.  

 
 
Auteursgegevens: 
ir. A S. (Sophieke) Nijhuis-Bouma) studeerde tuinbouwplantenteelt en plantenveredeling aan de toenmalige 
Landbouwhogeschool in Wageningen. Ze publiceerde van 1982 tot 1989 in diverse vakbladen over de veredeling 
van houtige siergewassen. Sinds 1999 is ze lid van de Kruidentuincommissie van het Nederlands 

Openluchtmuseum en vanaf 2009 tevens secretaris. 
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Opgaveformulier NVGO-congres, Veenhuizen, 12 & 13 juni 2015 

 
Naam deelnemer 1  : ……………………………………………………………………………………….. 
Adres deelnemer 1  : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Naam deelnemer 2  : ……………………………………………………………………………………….. 
Adres deelnemer 2*)  : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Geeft / geven zich op voor het volgende: 
 
 

❑ Congres 2015: deelname dagprogramma vrijdag 12 juni  
(leden: €50,- pp; niet-leden: €65,- pp, incl syllabus, koffie/thee en lunch)  €……. 
 

❑ Congres 2015 plus diner vrijdagavond 12 juni 
(leden: €100,- pp; niet-leden: €125,- pp, incl consumptie(s))   €……. 
 

❑ Congres 2015 plus diner vrijdagavond  alsmede één overnachting **) 11-12 juni 
o o.b.v. 1-persoonskamer (leden: €180,- pp; niet-leden: €205,- pp) €……. 
o o.b.v. 2-persoonskamer (leden: €140,- pp; niet-leden: €165,- pp) €……. 
 

❑ Congres 2015 plus diner vrijdagavond  alsmede één overnachting**) 12-13 juni 
o o.b.v. 1-persoonskamer (leden: €182,50 pp; niet-leden: €207,50 pp) €……. 
o o.b.v. 2-persoonskamer (leden: €147,50 pp; niet-leden: €172,50 pp) €……. 

 
❑ Congres 2015 als boven, plus diner vrijdagavond  alsmede twee  

overnachtingen**) 11-12 en 12-13 juni 
o o.b.v. 1-persoonskamer (leden: €261,50 pp; niet-leden: €286,50 pp) €……. 
o o.b.v. 2-persoonskamer (leden: €187,00 pp; niet-leden: €212,00 pp)  €……. 
 

 
❑ Excursie op zaterdag 13 juni (leden: €25 pp; niet-leden: € 30 pp)  €……. 

De excursie is inclusief een lunch. 
 

❑ Reductie voor studenten (€ 25 pp)             - €……. 
 
*)  Indien afwijkend van adres deelnemer 1 
**)  s.v.p. aankruisen wat van toepassing is     Totaal: € ….. 

 

 
Het ingevulde formulier (of een kopie) svp vóór 8 juni opsturen of mailen naar 
penningmeester G.J. Rozendal; voor adressering zie binnenzijde voorkaft. 
Wilt u een afwijkende reservering maken, neemt u dan ook contact op met G.J. 
Rozendal. 
 

• Betaling voor het congres voldoen via bankrekening 290900 tnv NVGO te Damwâld 

• Hotelkamerreserveringen via de NVGO waren mogelijk tot uiterlijk 15 mei d.m.v. de 
voorinschrijving. U kunt op eigen gelegenheid nog een hotelreservering boeken. 

• Het inschrijfformulier is desgewenst digitaal op te vragen via gjrzd@planet.nl  
 
 
Accreditatie in het kader van Herregistratie voor Openbaar Apothekers is aangevraagd bij 
de KNMP. 

mailto:gjrzd@planet.nl

