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2020: Congres en Corona
Na het succesvolle congres van vorig jaar was het bestuur druk doende met de
congresplanning voor 2020. In het bestuurlijk najaarsoverleg van november 2019 werden de
plannen gesmeed voor het congres van dit jaar en tijdens het voorjaarsoverleg in februari
jongstleden kwam het congresprogramma vrijwel volledig rond.
En toen deed de Corona-crisis zijn intrede en was de wereld in de greep van COVID-19.
Aanvankelijk hebben we de overheidsmaatregelen afgewacht ten aanzien van
georganiseerde bijeenkomsten, maar al snel is de knoop doorgehakt voor het congres van
2020. Tot ons verdriet hebben we moeten besluiten om het congres dit jaar geen doorgang
te laten vinden. Spijtig, want het leek een uiterst interessante bijeenkomst te worden met
enthousiaste en gerenommeerde sprekers op een inspirerende locatie.
Overwogen is om het congres te verplaatsen naar het najaar van 2020. Echter, vele
bijeenkomsten in het land, die aanvankelijk gepland stonden voor de eerste helft van
2020, zullen grotendeels worden verplaatst naar het najaar. De agenda’s van zowel
sprekers als bezoekers zullen dan wellicht al meer dan gevuld zijn.
Het bestuur heeft daarom het congres van 2020 integraal verplaatst naar de – gebruikelijke
– tweede vrijdag en zaterdag van juni volgend jaar. Plezierige bijkomstigheid hierbij is,
dat zowel alle vastgelegde sprekers, als ook de besproken congreslocatie, hun steun en
medewerking betuigden en ook alvast deze nieuwe data voor ons congres hebben
gereserveerd.
Het NVGO-congres zal derhalve plaatsvinden op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni 2021; noteer
deze data vast in uw agenda!
Het is wellicht met gemengde gevoelens, maar met overheersende blijdschap, dat we u
komend jaar een onverminderd interessant NVGO-congres zullen kunnen voorschotelen.
Zoals u allen weet, wordt doorgaans de jaarlijkse ledenvergadering – officieel “grote
algemene vergadering” geheten – gehouden op de ochtend van de symposiumdag van het
NVGO-congres. Door het wegvallen van het congres zal dit jaar de grote algemene
vergadering plaatsvinden in november 2020, aansluitend aan het najaarsoverleg van het
bestuur.
Uiteraard wordt u als lid van onze vereniging hiervoor van harte uitgenodigd; uiterlijk 1
oktober zullen de agenda voor de vergadering, de exacte datum en de aanvangstijd
gepubliceerd worden op de website van de vereniging: www.nvgo.nl.
Namens het bestuur,
drs. S. Garritsen, voorzitter
Zutphen, 21 april 2020
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Congres 2021
Routebeschrijving congreslocatie Bilderberg Hotel Chateau
Holtmühle
Kasteellaan 10
5932 AG Tegelen
https://www.bilderberg.nl/tegelen/chateau-holtmuhle | holtmuehle@bilderberg.nl
Voor een routebeschrijving en informatie over de bereikbaarheid van het hotel per
openbaar vervoer kunt u de website van het hotel raadplegen of contact opnemen per email of telefoon: 077-3738800.

(foto: Bilderberg hotel Chateau Holtmühle)

Bilderberg hotel Chateau Holtmühle biedt vele faciliteiten.
Vermeldenswaardig is teven de kruidentuin, die in de nabijheid van het hotel gelegen is.
In de keuken van het hotel werkt men graag met kruiden en eetbare bloemen uit deze
kruidentuin. Meer informatie over de kruidentuin vindt u op
www.kruidentuintegelenchateau.nl
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Congresprogramma NVGO-congres 2021: "Plant en psyche; mogelijke
toepassingen van planten(stoffen) bij de behandeling van
depressiviteit en psychische klachten”
11 en 12 juni 2021
Plaats: Bilderberg Hotel Chateau Holtmühle te Tegelen.
Inleiding
Vandaag de dag staan planten en hun inhoudsstoffen in de spotlights bij de zoektocht naar
nieuwe therapieën tegen psychische en (neuro)psychiatrische aandoeningen, Tijdens het
NVGO-congres van 2019 tipten we dit onderwerp al even lichtjes aan met o.a. twee
bijdragen over toepassing van ibogaïne in de verslavingszorg en de mogelijke rol van
psychedelica bij de behandeling van psychische stoornissen.
Het congres van 2021 gaat verder in op mogelijke toepassingen van plantenstoffen ter
behandeling van psychische en psychiatrische ziekten.
De ochtend begint met enkele lezingen over de diverse aandoeningen en de reeds bekende
toepassingen van kruiden en natuurstoffen. Hierbij is tevens aandacht voor interacties
tussen plantenstoffen en regulier toegepaste geneesmiddelen bij psychische of
psychiatrische aandoeningen.
In de voormiddag ligt de nadruk op de therapeutische toepassing van psychedelica bij de
behandeling van o.a. angst, stress en depressie. Zowel natuurstoffen als designer drugs
zullen hierbij de revue passeren.
Het laatste deel van de symposiumdag is gewijd aan cannabis; de laatste stand van zaken
op het gebied van cannabis als behandeling van angst en depressie zullen worden
gepresenteerd.
Wandelexcursie met natuurgids
Zoals gewoonlijk bestaat de tweede dag uit een wandelexcursie onder begeleiding van een
gids. In 2021 vormt het Nationaal Park “Maasduinen” de bestemming van deze zeer
gewaardeerde verenigingsactiviteit. Ter afsluiting van het congres wordt geluncht bij
bosbrasserie “In de Sluis”, gesitueerd bij het bezoekerscentrum van het Nationaal Park,
tevens startpunt van de excursie.

(foto: www.naturescanner.nl)
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Programma: 11 juni 2021
“Plant en psyche: mogelijke toepassingen van planten(stoffen) bij de
behandeling van depressiviteit en psychische klachten”
10.00 - 10.20: Ontvangst met koffie/thee
10.20 - 10.30: Opening en inleiding door drs. Sander Garritsen, voorzitter NVGO
10.30 – 11.10: Dr. Rogier Hoenders (Psychiater, Centrum Integrale Psychiatrie, Lentis)

“Integrale psychiatrie en het voorschrijven van natuurlijke middelen bij
psychische stoornissen”
11.10 - 11.50: Drs. Douwe van der Heide (Psychiater GGZ Centraal)

“Tranylcypromine en khat: een potentieel fatale combinatie”
11.50 - 12.30: Dr. Kim van Oorsouw (Ass. Professor, Universiteit Maastricht)

“De effecten van Ayahuasca op psychische gezondheid en welzijn”
12.30 - 13.30: Lunch
13.30 - 14.10: Dr. Kim Kuypers (Ass. Professor, Universiteit Maastricht)

”Microdoseren met psychedelica: wat weten we (nog niet)?”
14.10 - 14.50: Dr. Dimitri de Bundel (Ass. Professor, Vrije Universiteit Brussel )

“Modulatie van angst en vrees door een psychedelische serotonine 2A
receptor agonist”
14.50 - 15.30: Prof. dr. Eric Vermetten (LUMC)

“Toepassing van MDMA met psychotherapie bij behandeling van PTSD”
15.30 – 16.00: Pauze
16.00 - 16.40: Dr. Matthijs Bossong (UMC Utrecht)

“Een paradoxale plant: Cannabis als veelbelovend antipsychoticum?”
16.40 - 17.20: Prof. dr. Joke Baas (Universiteit Utrecht)

“De rol van (endo)cannabinoïden bij het reguleren van angst”
17.20: Afsluiting en borrel

Programma: 12 juni 2021
Na het ontbijt in hotel Chateau Holtmühle kunt u uitchecken. We zullen per auto rijden
naar het startpunt van de wandelexcursie, die dit jaar het Nationaal Park Maasduinen
aandoet. Onder begeleiding van een gids zullen we een boeiende rondleiding krijgen door
dit unieke natuurgebied met zijn bijzondere flora en fauna. Aansluitend gebruiken we
gezamenlijk een afsluitende koffietafel/lunch in bosbrasserie “In de Sluis”.
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Uitnodiging en agenda gewone algemene vergadering 2020
Geachte ereleden, leden en donateurs,
Het is mij een genoegen u uit te nodigen voor de gewone algemene vergadering, die in
november 2020 zal worden ten kantore van Phytogenix, Regulierenring 9 te Bunnik
(vergaderlocatie najaarsoverleg bestuur NVGO).
Datum, aanvangstijd en definitieve agenda zullen uiterlijk 1 oktober gepubliceerd worden
op de website van de vereniging.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen (concept) van de gewone algemene vergadering gehouden te Garderen op 14
juni 2019
Jaarverslag 2019
Financieel overzicht
a) verslag 2019
b) verslag kascommissie
c) begroting 2020
Verkiezing/wisseling bestuursleden
Erelidmaatschap prof. dr. A.J.M. Foriers
Congressen
a) congres 2021
b) verdere congressen
Website NVGO
W.v.t.t.k./Rondvraag
Sluiting

*Toelichting bij agendapunt 6:
Per 1 januari 2021 eindigt de bestuurstermijn van mw. A.E. Schulte. Zij is herverkiesbaar en
als lid van het dagelijks bestuur van de vereniging tevens herbenoembaar. Het bestuur stelt
voor mw. A.E. Schulte te herverkiezen als bestuurslid voor een komende zittingsperiode.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
drs. S. Garritsen, voorzitter
Zutphen, 17 maart 2020
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Notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op vrijdag
14 juni 2019 in hotel “’t Speulderbos” te Garderen (concept)
1) Opening
Voorzitter Sander Garritsen opent om 9.20 uur de vergadering met een woord van
welkom aan alle aanwezigen, onder wie ons erelid Hans Scheffer.
2) Ingekomen stukken en mededelingen
In het afgelopen verenigingsjaar zijn drie van onze leden overleden, te weten mw.
Nicole de Ruyck, de heer Jurrie Meulenhof en de heer Fontein. Zij worden met een
ogenblik stilte herdacht.
Bericht van verhindering is ontvangen van André foriers en Sophieke Nijhuis-Bouma.
3) Notulen van de gewone algemene vergadering van 1 juni 2018 gehouden in Deurne.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd onder
dankzegging aan de notulist Dieke Kok. Het jaarverslag 2017 is opgesteld door
André Foriers.
4) Jaarverslag 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De vergadering stelt het jaarverslag 2018 vast
onder dankzegging aan de secretaris.
5) Financieel overzicht 2018
a) Verslag 2018 wordt op het scherm gepresenteerd. De penningmeester bespreekt
de voorzitter de resultaten over het boekjaar 2018.
b) Verslag kascommissie: de jaarcijfers 2018 zijn gecontroleerd en akkoord
bevonden door de kascommissie. Er werden geen onrechtmatigheden
geconstateerd.
c) Begroting voor het lopende jaar 2019 wordt gepresenteerd; er zijn geen vragen.
Er zijn geen aanvragen voor het Steunfonds geweest.
De vergadering keurt het verslag 2018 goed en stelt de begroting 2019 vast.
De penningmeester en daarmee het gehele bestuur worden gedechargeerd voor het
gevoerde beleid.
6) Verkiezing/wisseling bestuursleden
Aan de beurt van aftreden zijn Edwin van der Worm en Gert Jan Rozendal.
Beiden zijn herkiesbaar. De heren worden herkozen. Functieverdeling hoeft niet
door de vergadering vastgesteld te worden.
7) Congressen
a) Congres 2020 wordt gehouden op 12 juni 2020.
• Thema: Depressiviteit en psychische klachten.
• Omgeving van Nationaal Park Maasduinen. (Limburg).
b) Congressen in verdere jaren.
• Suggesties zijn welkom.
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Als antwoord op een vraag van Hans van der Mheen deelt de voorzitter mede,
dat er contact is met de NVF, maar dat er geen concrete afspraken lopen over
een eventueel samengaan. Uit de vergadering blijkt, dat er onvoldoende
draagvlak is voor een fusie met de NVF.

8) Website NVGO
De website ziet er volgens erelid Hans Scheffer prima uit. Oude congreslocaties
zullen ook toegevoegd worden.
9) WVTTK/ Rondvraag
De vereniging telt 82 betalende leden en een aantal late betalers. Er zijn 107
exemplaren van de Foliola verstuurd.
Burt Kroes vraagt of de Foliola ook digitaal verstuurd kan worden. Dat bespaart
kosten. Antwoord: er dient dan wel een actueel mailadressenbestand aangemaakt
te worden.
10) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 9.40 uur onder dankzegging aan de
aanwezigen voor de inbreng en wenst allen een plezierig congres toe.
Drs. B.H.Kok-Bouma, 2e secretaris
Hengelo, 23 juni 2019

Erelidmaatschap prof. dr. A.J.M. Foriers
Tijdens de gewone algemene vergadering, op 14 juni 2019
gehouden te Garderen, is besloten het erelidmaatschap te
verlenen aan André Foriers. André heeft zich gedurende
lange periode zeer verdienstelijk gemaakt als bestuurslid
en secretaris van onze vereniging. Daarnaast heeft André
tevens gefungeerd als “bruggenbouwer” tussen de
Nederlandse en Vlaamse leden van de NVGO en als een
belangrijke contactpersoon voor de Belgische en
Nederlandse wetenschappelijke instituten, die zich
bezighouden met onderzoek naar plantenstoffen en
aangrenzende kennisgebieden.
Aangezien André tijdens het congres helaas verstek moest
laten gaan, heeft de formele uitreiking van het
erelidmaatschap plaatsgevonden na het najaarsoverleg
van het bestuur op 20 november. Na een persoonlijke
speech door de voorzitter (zie achterkaft) heeft ons
nieuwe erelid een passend boekwerk in ontvangst mogen
nemen en zijn André Foriers en zijn partner door het
bestuur aansluitend uitgenodigd voor een informeel
etentje.
drs. S. Garritsen, voorzitter
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Jaarverslag NVGO over 2019 (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
In maart 2019 werd aan de leden een factuur met het verzoek tot overmaking van de
contributie toegestuurd. Bijgevoegd was een aankondiging voor het Congres 2019 gepland
op 14 en 15 juni te Garderen met als thema “Buik en Brein: effecten van plantenstoffen op
de (darm)gezondheid”. Begin mei volgde het jaarlijkse mededelingenblad (Foliola 2019/1)
met daarin:
• In Memoriam: Wiebe Langbroek, erelid
• informatie over het in juni te houden congres met daarbij het programma en
aanmeldingsformulier
• de uitnodiging en agenda voor de gewone algemene ledenvergadering 2019
• de notulen van de voorgaande ledenvergadering 2018 (concept)
• het (concept)jaarverslag 2018 van de NVGO
• een congresverslag van het NVGO congres 2018 met foto-impressie
• informatie over het privacybeleid van de NVGO.
Op 14 juni 2019 vond het NVGO-congres plaats in het Bilderberg Hotel “’t Speulderbos” te
Garderen. Voorafgaand aan de opening van het congres werd de jaarlijkse gewone
algemene vergadering van de vereniging gehouden; 10 leden namen hieraan deel. Tijdens
de gewone algemene ledenvergadering is op voorspraak van het verenigingsbestuur
besloten het erelidmaatschap per direct toe te kennen aan Prof. dr. André Foriers. In
verband met diens aangekondigde afwezigheid vond de daadwerkelijke uitreiking van het
erelidmaatschap en een cadeau plaats op 20 november 2019.
De titel van het congres was “Buik en Brein: effecten van plantenstoffen op de
(darm)gezondheid”. Drs. Sander Garritsen, voorzitter NVGO, opende het congres met een
welkomstwoord en gaf een korte toelichting op het thema van het congres en de opbouw
van het programma. Vervolgens waren er drie lezingen van respectievelijk dr. Sahar El Aidy
(RU Groningen), Prof. dr. Jon Laman (UMC Groningen) en dr. Jurriaan Mes (WUR). Dr. El
Aidy besprak de rol van de micro-organismen in de darmen op onze gezondheid en hoe
sommige microbiële producten als signaalstof kunnen dienen en vervolgens ons
immuunsysteem en hersenen kunnen beïnvloeden. Prof. Laman presenteerde onderzoek
aan Rhesus apen, die, afhankelijk van hun dieet, MS achtige verschijnselen ontwikkelden.
De oorzaak lag mogelijk aan de dieet-gelieerde samenstelling van de microbiota en de
daaraan geassocieerde verhoogde opname van peptidoglycanen, die een rol spelen bij
ontstekingen van het centraal zenuwstelsel en demyelinatie van de zenuwen, zoals bij MS
waargenomen wordt. Dr. Mes ging in zijn lezing verder in op de rol van voeding en de
ontwikkeling van Alzheimer. In zijn betoog werd de rol van chylomicronen besproken bij
het transport van vetten en eiwitten van de darmen naar het lichaam en dat deze
chylomicronen ook stoffen in de hersenen kunnen deponeren. Verder werd de correlatie
tussen hoog vetgehalte van voeding en verhoogde gehalten aan amyloid precursor- en
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amyloid beta eiwitten in de darm versus verhoogde opname aan bacterieel
lipopolysaccharide in het bloed besproken. Amyloid beta eiwit is betrokken bij plaque
vorming in de hersenen en lipopolysaccharide speelt een rol bij inflammatoire reacties in
de hersenen; beide processen spelen een rol bij de ontwikkeling van Alzheimer. Met
vervolgonderzoek hopen zij het verband tussen het dieet, de chylomicronen, de amyloid
eiwitten en lipopolysacchariden verder vast te stellen.
Na de lunch volgden drie lezingen van dr. Maarten Belgers (IrisZorg), dr. Kim Kuypers
(Universiteit Maastricht) en dr. Annelies Verlaet (Universiteit Antwerpen) en na een korte
pauze volgde nog een lezing van dr. Sander Wuyts (Universiteit Antwerpen). Hierna werden
Van Os prijzen uitgereikt aan dr Verlaet en dr Wuyts. De slotlezing werd verzorgd door dr.
Saskia van Hemert (Winclove Probiotics). Dr Belgers gaf een lezing over het gebruik van
Iboga - hierbij ging hij in op de werking van ibogaïne en het gebruik als antiverslavingsmiddel. Het product kan echter hartritme stoornissen veroorzaken en gevallen
met dodelijke afloop zijn gerapporteerd. Verder vertelde hij over het meest recente
onderzoek van IrisZorg met Radboud UMC om de veiligheid en effectiviteit van ibogaïne bij
patiënten met chronisch opioid gebruik te bepalen. Dr Kim Kuypers gaf een overzicht over
het gebruik van psychedelische medicatie en het verbod op toepassing vanwege zorgen
over de mogelijk, negatieve gevolgen op de gezondheid. Langzaamaan neemt de interesse
voor de positieve werking van psychedelica weer toe en gaf ze haar visie over de
toekomstige toepassingsmogelijkheden.
Dr Verlaet en Dr Wuyts gaven beiden een lezing over hun doctoraat onderzoek, waarvoor
zij genomineerd waren voor de Van Os prijs. Dr Verlaet onderzocht de relatie tussen
oxidatieve stress en verstoorde immuniteit op ADHD. Hierbij werden biomarkers van
oxidatieve stress en immuniteit onderzocht bij onbehandelde ADHD-patiënten en
controles, en werd onderzoek gedaan naar invloed van het voedingssupplement
Pycnogenol@, een extract van Pinus pinaster, dat rijk is aan pro-cyanidinen, flavonoïden
en fenolische zuren. In een in-vitro cell systeem bleek het extract, na in-vitro
metabolisatie, een immunosuppressieve werking te hebben en effect op de darmbiota
samenstelling. Tevens is een onderzoek gestart om de effecten van Pycnogenol@ te
onderzoeken bij ADHD kinderen in vergelijking met methylfenidaat en een placebo. Dr
Wuyts deed onderzoek naar fermentatie van groenten en de rol van verschillende
bacteriën in het fermentatieproces. Hij initieerde o.a. een “citizen science” project voor
de fermentatie van wortelsap en onderzocht de samenstelling van de bacteriën met
genoomanalyse. Dit onderzoek toonde aan dat initieel vaak ongewenste
Enterobacteriaceae aanwezig waren en pas na langere tijd Leuconostoc en Lactobacillen
de overhand kregen. Metabole analyse gaf het inzicht dat mannitol en melkzuur gevormd
werden, maar ook ongewenste biogene amines, zoals cadaverine. Dit geeft aan dat het
wenselijk is om startercultures te ontwikkelen om de groei van ongewenste soorten en
productie van ongewilde metabolieten tegen te gaan. Het onderzoek gaf verder inzicht in
de genoomsequenties van twee Lactobacillus soorten die niet eerder beschreven waren.
Dr van Hemert verzorgde de slotlezing met als onderwerp hoe probiotica een rol spelen bij
gevoelens van angst en depressie. Darmbacteriën spelen een rol bij het verteren van
voedsel, ze beschermen tegen pathogenen en spelen een rol bij de ontwikkeling van het
immuunsysteem. Er zijn meer dan 1000 verschillende soorten bacteriën beschreven in de
microbiota en elke mens heeft een andere samenstelling. Bij muizen en ratten is al
aangetoond dat het gedrag, m.b.t. angst en depressie, verandert na poeptransplantaties.
Hoewel de mechanismen nog niet bekend zijn, is het dus interessant om de microbiota
samenstelling, en zo het gedrag, in positieve zin te beïnvloeden. Probiotica zijn levende
bacteriën die als of in voedingsproducten ontwikkeld worden, zodat ze het darmstelsel
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kunnen bereiken en deel uit gaan maken van de microbiota. Bij mensen hebben enkele
studies al aangetoond dat mensen minder stress ervaren na gebruik van probiotica en
minder last hebben van depressieve stemmingen. Voortgaand onderzoek zal meer inzicht
geven welke bacteriën hierbij het meest effectief zijn.
De voorzitter sloot het congres om 17 uur met een dankwoord aan alle sprekers en
aanwezigen. Nadien was een borrel georganiseerd, en in de avond een diner.
De volgende ochtend was een rondwandeling gepland in de Sprielder- en Speulderbossen
onder begeleiding van een gids met afsluitend een lunch in ’t Boshuis te Drie.
Op 13 februari en 20 november van het verslagjaar vonden twee bestuursvergaderingen
plaats te Bunnik. De avond voorafgaand aan het congres (donderdag 13 juni) was er ook
een korte bestuursvergadering belegd.
Per 31 december 2019 bedroeg het aantal betalende leden 80, het aantal ereleden 3 en
het aantal donateurs 7.
Dr. A.E. Schulte, secretaris
Berkel en Rodenrijs, 09-02-2020

Congresverslag 2019: “Buik en brein; effecten van
plantenstoffen op de (darm)gezondheid”
Door: Tedje van Asseldonk
Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Geneeskruiden-onderzoek
(NVGO) vond op 14 en 15 juni 2019 plaats in het Bilderberghotel 't Speulderbos in
Garderen.
In het kader van het thema Buik en Brein presenteerden op vrijdag 14 juni acht in
Nederland of België werkzame wetenschappers hun werk. Het congres gaf een goed
overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken rond dit actuele thema. De term
plantenstoffen werd door de NVGO breed ingevuld, zodat ook andere natuurproducten in
de lezingen werden betrokken, met name micro-organismen in de voeding of suppletie.
Het microbioom in de darm liep als een rode draad door het programma. Het aantal
deelnemers bleef beperkt tot circa 25 personen. Het tweedaags congres werd op 15 juni
afgesloten met een botanische excursie in de Veluwse bossen.
Dr. Sahar El Aidy (RU Groningen): De microbiële apotheek binnenin ons; een rol voor
de metabole activiteit van darmbacteriën bij de darm-brein homeostase?
“Microbes are us!” was de leus waarmee El Aidy het thema van de dag inleidde. Zo werd
meteen duidelijk dat het microbioom deze dag een grote rol ging spelen. Vakkundig
werden de congresgangers wegwijs gemaakt in het doolhof van het menselijk ecosysteem.
Vooral op de huid en in de darmen huizen veel bacteriën. In de maag is hun aantal relatief
laag, in de dunne darm loopt het op van 103 tot 107 en in het colon zitten circa 1014
bacteriën. Ze fermenteren bijvoorbeeld kool-hydraten tot propionzuur. Algemeen
gekarakteriseerd reageren ze op hun omgeving door metabolieten te produceren, waarvan
er enkele belangrijk zijn voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens.
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Vaak zijn het levenslange ‘gasten’, en onder meer binnengekomen met de borstvoeding.
De westerse leefstijl maakt het ze echter soms lastig, door zaken als gechloreerd water en
antibioticaresten in de voeding.
“Vlinders in de buik” werden vanaf 2004 in de wetenschappelijke literatuur beschreven,
maar pas na 2012 kwam er serieus onderzoek naar de darm-brein as op gang. Het
ontrafelen van de chemische communicatie die tussen de gastheer en zijn microbioom
plaatsvindt, en het beschrijven van de hierbij betrokken metabo-lieten met hun triggers in
bijvoorbeeld voeding en medicijnen, is het onderzoeks-terrein van El Aidy en haar groep.
Neurotransmitters en korteketenvetzuren (SCFA's), gemaakt door darmbacteriën, kunnen
via drie wegen de gastheer beïnvloeden: via spieren (cortisol), immuuncellen (cytokinen)
of de nervus vagus (tryptofaan) [1]. Spreekster gaf enkele voorbeelden van hun onderzoek
op muizen. Meer toegepast was hun onderzoek naar de invloed van darmbacteriën op de
afbraak van medicijnen tegen Parkinson [2]. Bacillus-soorten kunnen beschikken over
tyrosine decarboxylase-enzymen. Ze kunnen daarmee ook L-DOPA afbreken en worden
daarbij niet gehinderd door de aanwezigheid van tyrosine of humane enzymremmers.
Daardoor kunnen ze de biologische beschikbaarheid van L-DOPA, een medicijn bij onder
meer de ziekte van Parkinson, verlagen.
El Aidy slaagde erin deze pittige materie uiterst verteerbaar voor het voetlicht te brengen
en ontkrachtte veel mediapraatjes over de gewenste balans tussen goede en slechte
bacteriën, die vaak op drijfzand (lees: correlaties zonder bewezen causaliteit) gestoeld is.
Prof. dr. Jon Laman (UMC Groningen): Bacterieel peptidoglycaan in MS- en EAE-brein
als cofactor in de myeline-afbrekende ziekte
Professor Laman werkt als immunoloog zowel in Groningen als in het primatenonderzoekcentrum Rijswijk aan multipele sclerosis (MS). Daarbij interesseert hij zich
vooral voor de invloed die voeding via bacteriën heeft op deze auto-immuunziekte [3].
Marmosets (Callithrix jacchus) zijn ongeveer 15 cm kleine Zuid-Amerikaanse klauwaapjes
waarin experimenteel een op MS lijkend ziektebeeld kan worden geïnduceerd. Dit heet EAE
(experimentele autoimmuun encephalomyelitis) en wordt als model gebruikt voor het
ontwikkelen van medicijnen tegen MS. Ook bij muizen wordt dit onderzoek gedaan.
Peptoglycanen komen in alle celwanden van bacteriën voor en kunnen ontstekingen
opwekken. Zo worden ze gevonden in reumatische gewrichten en in athero-sclerotische
plaques. De groep van Laman vond ze ook in hersenweefsel van EAE-muizen en -apen en
van overleden MS-patiënten [4].
In 2014 kwam de leverancier die het specifieke marmoset-dieetsupplement leverde met
een andere versie. Het nieuwe supplement was nu op yoghurtbasis in plaats van op
waterbasis. Na de overgang op het nieuwe dieet bleken de apen minder vatbaar voor de
inductie van EAE (65% versus 100% eerst). En alhoewel het dieet op meerdere punten
veranderd was, leek het erop dat een veranderde samenstelling van het darmmicrobioom,
dat door de yoghurt was veroorzaakt, voor een belangrijk deel het ontstaan van EAE
tegenging [3].
Laman betrok in interactie met de zaal nog enkele andere interessante zaken bij zijn
lezing, zoals de ontstekingsremmende werking van aardappels, die onderzocht wordt in
verband met toepassing in crèmes voor luier-uitslag.
Dr. Jurriaan Mes (Wageningen UR): Voeding in relatie tot cognitieve functie
Dr. Mes sprak mede namens collega's De Wit en Van der Rest. Hun project is nog in de fase
van de subsidie-aanvraag. Bij een eerder project over het effect van groente en fruit op de
darmgezondheid, bestond de WUR-bijdrage uit een simulatie van het spijsverteringsproces
via een kweek van epitheelcellen [5]. Hierbij werd de gen-expressie gevolgd en was er een
top10 gemaakt van de meest actieve genen.
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Enkele van die genen coderen voor een regulatie-enzym waarop een patent is
aangevraagd, omdat het in de aanloop naar het ontstaan van Alzheimer-plaques in de
hersenen het proces kan vertragen.
Er zijn inmiddels veel aanwijzingen dat voedingspatronen een belangrijke rol kunnen
spelen bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer (AD). Consumptie van veel fruit en
groente lijken in studies de ziekte te kunnen afremmen. Door het eten van vetten worden
juist genen geactiveerd die de vorming van plaques bevorderen. Deze hypothese is
uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel waarin chylomicronen (CM) centraal staan. CM zijn
transportmoleculen die in de darm worden gemaakt om vetten te transporteren naar de
rest van het lichaam. Ze maken ze beter oplosbaar door vetten binnenin polaire groepen te
plaatsen. Via het lymfestelsel komen CM in het bloed en ze kunnen daar lang blijven
circuleren. De dragers van AD blijken CM te hebben die langer leven, en die kunnen via de
bloed-hersen-barrière bepaalde stoffen in de hersenen deponeren [6]. In de CM zitten niet
alleen vetten, maar ook eiwitten (apolipoproteïnen), bijvoorbeeld Apo E, Apo C of Apo
B48. De genen voor Apo E kennen de varianten E2, E3 en E4, in respectievelijk 8, 78 en 14%
van de populatie. In de groep E4 is de kans om AD te ontwikkelen heel groot. Ook de
lipoproteïnen in cholesterol (LDL en HDL) en lipopolysacchariden van bacteriële oorsprong
zijn van invloed op de ontwikkeling van AD. Bij het analiseren van het effect van dieten
worden vaak nuchtere bloedmonsters genomen, wat geen goed beeld geeft.
In het voorgenomen onderzoek worden bioactieve voedingscomponenten getest op hun
effect op de CM en worden na elke maaltijd monsters genomen. Het gaat dan om CMproductie, -levensduur en om het co-transport van andere relevante stoffen door de CM.
Maarten Belgers (IrisZorg): Het medicinale gebruik van iboga bij verslaving: werking en
bijwerking van ibogaïne
Ibogaïne, een indol-alkaloïde uit de wortelbast van de West-Afrikaanse struik Tabernanthe
iboga Baill., wordt vanaf de 60-er jaren gebruikt om verslaafden te helpen. Hierbij zijn
ernstige calamiteiten voorgekomen, tot zelfs aan het overlijden van patiënten toe. In
Congo werd vroeger poeder van de ibogabast gebruikt bij de jacht om vermoeidheid te
onderdrukken en alertheid te bevorderen. De structuur en ook de werking van ibogaïne
lijkt op die van serotonine en psilocybine. In een lage dosis werkt het stimulerend; in een
hoge dosis werkt het hallucinaties op. Via Frankrijk kwam ibogaïne in Europa op de markt.
In 1985 heeft de Amerikaan Howard Lotsof een patent geregistreerd voor de toepassing van
ibogaïne - en zoutvormen ervan - om heroïneverslaving te genezen. De reguliere
gezondheidszorg is hier niet mee verder gegaan, maar veel leken echter wel. In Nederland
opereren ibogatherapeuten in een grijs gebied en in België is het zelfs verboden.
IrisZorg is onderdeel van het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction
(NISPA). In 2016 publiceerde verslavingsarts Belgers een review over dierstudies die zijn
gedaan met iboga. Klinisch onderzoek bij mensen was toen nog niet gepubliceerd [7]. De
conclusie was dat het middel inderdaad de zelfmedicatie met een verslavende stof kan
verminderen, maar ook dat het cerebellair toxisch was, en dat er te weinig bekend was
over cardiale toxiciteit of het werkings-mechanisme. Samen met het Radboud UMC
(Nijmegen) is er toen een pilotstudie opgezet naar de risico's die verbonden zijn aan
ibogagebruik. Bij 15 mensen met een opioïdenverslaving werd eerst gesubstitueerd met
morfine en daarna met 10 mg/kg ibogaïne. Patiënten werden onder andere door middel
van een ECG (electrocardiogram) gecontroleerd. Na de inname liep het QT interval van het
ECG, dat 400-450 milliseconden (ms) hoort te zijn, gevaarlijk op naar 500 ms. Meestal
kwam dit na 24 uur weer goed. De polsfrequentie daalde, er was één geval van
voorbijgaande ataxie, en één deelnemer had hardnekkige hallucinaties. Het middel lijkt
mogelijk bruikbaar; ontwenningsverschijnselen bleven vijf dagen uit. Maar de bijwerkingen
zijn niet mals, dus gebruikers dienen goed gemonitord te worden. En het onderliggende
werkingsmechanisme zou veel beter begrepen moeten worden en daarvoor is dan ook meer
onderzoek nodig.
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Dr. Kim Kuypers (Universiteit Maastricht): Psychedelic medicine 2.0: feit of fictie?
Na de lunch onthulde een enthousiaste neuropsycholoog haar toekomstdroom met
betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg. Volgens Kuypers valt het te betreuren dat
wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica in het westen om politieke redenen vrijwel
helemaal is stopgezet. Wetenschappers moeten het nu vaak doen met ervaringsberichten
van 'psychonauten' (mensen die allerlei middelen op zichzelf uitproberen, doorgaans niet
met een gezondheidsbevorderend doel). Bij veel ziektebeelden zoals depressie en
angststoornissen zouden deze middelen wellicht een welkome aanvulling kunnen zijn op
het bestaande arsenaal van artsen, maar de weg daarnaartoe vergt nog wel veel werk. En
het is echter ook niet alles goud wat er blinkt. Maar de voortgang wordt soms ook
gehinderd door hitsige media die onjuiste zaken roepen. Zo viel er onlangs een dodelijk
slachtoffer bij een ibogatherapie en dat werd door veel media aan ayahuascagebruik
toegeschreven.
Kuypers deelde de psychedelica in vier grote groepen in. ‘Klassiekers’ zoals psilocybine,
LSD, ayahuasca en mescaline zijn bewustzijnsverruimende middelen, die emoties kunnen
uitvergroten maar die ook ontspanning kunnen geven. Er is onderzoek gedaan naar de
behandeling van depressie met psilocybine. Ook over ayahuasca zijn de laatste jaren
enkele onderzoeken gepubliceerd.
Als tweede groep besprak ze de empathogenen, waaronder MDMA (XTC), MDE en MDEA.
Deze verbindingen roepen ervaringen op van emotionele verbondenheid, openheid en
eenheid. De geschiedenis van beide groepen werd behandeld, vanaf de synthese en
patentering (LSD:1938, MDMA:1912), de eerste onderzoeken en het ontstaan van
straatverkoop (LSD:1963, MDMA:1970) en het wettelijk verbod hierop (LSD:1970,
MDMA:1985). Uit recente onderzoeken lijkt dat MDMA een goed antidepressivum zou
kunnen zijn met relatief weinig bijwerkingen. Maar er gaat echter weinig onderzoeksgeld
naartoe. De WHO meldt dat er genoeg antidepressiva voorhanden zijn, iets wat Kuypers in
twijfel trekt.
In 2018 verscheen er een onderzoek naar psychotherapie in combinatie met MDMA bij
posttraumatische stress-stoornis (PTTS). De combinatie bleek veilig en efficiënt, ondanks
bijwerkingen die voornamelijk psychisch van aard waren. In slechts enkele sessies werd
een groot effect bereikt dat zelfs na 12 maanden nog onverminderd was [8].
Een derde groep psychedelica zijn de dissociatieve middelen, zoals Salvia divinorum,
ketamine, PCP en DXM. Deze middelen geven onder meer uittredingservaringen, sedatie en
pijnstilling. Een voorbeeld is Spravato® neusspray, wat in maart 2019 in de VS geregistreerd
werd als geneesmiddel bij therapieresistente depressie. De werkzame stof ervan is
esketamine, een van de twee stereo-isomeren van ketamine. Het gebruik van eskamine
mag alleen onder medisch toezicht plaatsvinden, waarna de patiënt nog een flinke tijd
bewaakt wordt. Voor de EU loopt er een registratie-aanvraag.
Als laatste 'groep' besprak Kuypers enkele unieke stoffen, zoals THC en CBD uit Cannabis,
ibogaïne, zeesponsen (5-bromo-N,N-dimethyltryptamine uit Smenospongia spp) en mad
honey (grayanotoxinen uit bijvoorbeeld Rhododendron spp.). Effecten van deze stoffen
zijn heel verschillend, van dissociatief tot sedatief of juist stimulerend.
De spreekster besloot met een uitgebreide onderzoeksagenda vol klemmende vragen rond
duur en frequentie van de sessies, doseringen van de middelen, het verschil tussen
natuurproducten en gesynthetiseerde medicatie en welke kwaliteitseisen er aan
natuurproducten moeten worden gesteld.
Van Os-prijzen
De middag werd vervolgd met een toelichting op de van Os-prijs door NVGO-voorzitter en
apotheker Sander Garritsen. Professor van Os (1907-2001) promoveerde als apotheker in
Utrecht. Daarna werd hij eerst lector en later hoogleraar farmacognosie in Groningen.
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Hij zocht steeds de verbinding tussen de historische, botanische en fytochemische
farmacognosie en boog de tot dan toe beschrijvende wetenschap om naar een
experimentele, met veel oog voor mogelijke klinische toepassingen. In zijn oratie stelde
hij dat het een verlies voor de mensheid zou betekenen als door de eclatante successen
van de synthetische chemie de waarde van natuurproducten uit het oog zouden worden
verloren. Van Os was 45 jaar (1937-1982) actief bestuurslid van de NVGO.
De naar hem vernoemde prijs, die tot 1987 de naam van professor Hegnauer droeg, bestaat
uit een oorkonde en een geldbedrag. Deze prijs wordt jaarlijks door de NVGO uitgereikt,
doorgaans aan promovendi, als stimulans voor het onderzoek aan geneeskrachtige (hogere
en lagere) planten en hun inhoudsstoffen in brede zin.
Dit jaar waren er twee genomineerden, alle twee uit Vlaanderen: dr. ir. Verlaet en dr. ir.
Wuyts, die beiden deze prijs ontvingen. In België wordt vaker dan in Nederland in de
farmacognosie of in hieraan verwante onderwerpen gepromoveerd. Beide prijswinnaars
bespraken hun werk in een lezing die goed aansloot op het thema van de dag.
Dr. ir. Annelies Verlaet (Universiteit Antwerpen): Oxidatieve stress en immuniteit bij
aandachtstekort hyperactiviteitsstoornis (ADHD): potentieel voor een polyfenolrijk
extract?
Bij ADHD lijkt er vaak sprake te zijn van meer oxidatieve schade dan normaal, verlaagde
antioxidatieve enzymactiviteit en verstoorde immuniteit. Bepaalde polyfenolen lijken
daarom mogelijk geschikt om bij een behandeling te gebruiken. Meer onderzoek is nodig,
maar om de invloed van een voedingssupplement op ADHD vast te stellen moet dit in elk
geval goed gestandaardiseerd, gekarakteriseerd en kwaliteitsgecontroleerd zijn.
Pycnogenol®, een extract van Franse maritieme pijnboomschors (Pinus pinaster Ait.) is
gestandaardiseerd op ongeveer 70% proanthocyanidinen, flavonoïde-oligomeren en
polymeren bestaande uit 2 tot 12 eenheden van catechin en/of epicatechin. De
productkwaliteit werd met diverse analysemethoden gecontroleerd en het extract werd in
human embryonic kidney en in human monocytic leukaemia cellijnen getest [9]. Het
zorgde daar voor immunosuppressieve effecten en veranderingen in de
darmbacteriesamenstelling.
Beide effecten lijken interessant bij de behandeling van ADHD. Met het product werd ook
een gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde studie (RCT) opgezet bij
kinderen. Deze studie loopt nog en hiervan waren dus nog geen resultaten beschikbaar.
Dr. Ir. Sander Wuyts (Universiteit Antwerpen): Lactobacillen en hun rol in het
fermentatieproces van groenten
Wereldwijd zijn thuis gefermenteerde groenten de laatste jaren steeds meer in zwang
gekomen. Veganisten zien het als een goed alternatief voor zuivelproducten met
probiotische werking.
Maar is het thuis fermenteren wel veilig? Niemand weet exact hoe het fermentatieproces
microbiologisch gezien verloopt. Bio-ingenieur Wuyts zette daarom met 40 vrijwilligers een
citizen science project op met de focus op wortels, genaamd “Ferme Pekes”. Hij werkte
daarin samen met koks van een Michelin-restaurant die veel ervaring met fermenteren
hadden. Zij serveren gefermenteerde groentesappen bij de maaltijd als alternatief voor
wijn of bier. Een van hen gaf een workshop fermenteren aan de vrijwilligers. Er werden
regelmatig monsters genomen van de fermenterende wortels en deze werden
microbiologisch en genetisch geanalyseerd.
Het bleek dat de koks gelijk hadden met hun veronderstelling dat na 30 dagen fermenteren
de producten vol melkzuurbacteriën (Lactobacillus spp.) zaten [10]. Maar voor het zover
was, hadden vaak andere bacteriën, zoals ongewenste Enterobacter spp. de overhand, en
werd er naast melkzuur en mannitol ook de stinkende organische verbinding cadaverine
geproduceerd. Vandaar dat de onderzoekers met de suggestie kwamen om met een
startercultuur te gaan werken.
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Om deze te ontwerpen, werd van de 54 aangetroffen stammen melkzuurbacterieën de
genoomsequentie bepaald. Er werden 49 stammen geïdentificeerd; ze bleken tot 8
Lactobacillus-soorten te horen. Van twee daarvan werd nu pas voor de eerste keer de
genoomsequentie gepubliceerd. Vooral de ontdekking van unieke, nog niet eerder
beschreven genen, zal tot nader onderzoek leiden.

Annelies Verlaet (l) en Sander Wuyts (r) kregen de oorkonde, behorende bij de Van Os-prijs uitgereikt door
NVGO-voorzitter Sander Garritsen (midden). Foto: Edwin van den Worm

Dr. Saskia van Hemert (Winclove probiotics): Probiotica als behandeloptie bij gevoelens
van angst en depressie?
Aan het eind van deze congresdag werd de focus gericht op de toepassing van probiotica
bij psychische problematiek. Dr. van Hemert sprak vanuit de praktijk van de industrie met
veel kennis van zaken. Evenals El Aidy bij de opening van de dag, memoreerde zij dat wij
mensen meer bacteriële cellen en bacterieel genoom meedragen dan 'eigen' materiaal. Na
de publicatie van onderzoek dat liet zien dat steriel opgekweekte muizen depressief
werden wanneer ze werden geïnoculeerd met darmbacteriën van depressiepatiënten,
heeft de verkoop van probiotica aan deze groep nogal een vlucht genomen.
Van Hemert wilde echter niet verhullen dat een en ander nog in de kinderschoenen staat
qua onderzoek. Elk mens heeft zijn eigen darmmicrobioom en er is nog geen duidelijkheid
over hoe dit op de beste manier kan worden beïnvloed. Resultaten van studies naar een
eventuele correlatie tussen verminderde diversiteit in het darmmicrobioom en de
progressie van ziekte zijn inconsistent, en daarnaast rijst de vraag: wat is oorzaak en wat
is gevolg? [11]. Dan is er ook nog de vraag naar wat er gebeurt als de toediening wordt
gestopt: welke soorten gaan zich in welke hoeveelheid echt vestigen?
Een Engelse universiteit deed een RCT met 78 Saoedische ouderdomsdiabetes-patiënten.
Zij kregen gedurende 12 weken tweemaal daags een probioticum* of een placebo
toegediend. Hierbij bleken de lipopolysachariden (LPS)-spiegels, die ook verhoogd zijn bij
beginnende depressie, verlaagd te worden door het probioticum [12]. Ook bij een RCT met
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81 obese postmenopauzale vrouwen was dit het geval, maar de dosis moest wel hoog
genoeg zijn, anders daalde de LPS-spiegel amper.
Liu et al. [13] publiceerden recent een meta-analyse over pre- en probiotica bij depressie
en angst. Alleen de probiotica lieten een significant effect zien, maar dit was slechts een
een klein effect. De auteurs merkten op dat er met prebiotica te weinig studies waren
gedaan voor een meta-analyse en dat vrijwel geen van de geïncludeerde probioticastudies
deelnemers bevatte met ernstige vormen van de stoornissen waardoor het effect nooit
echt groot kan zijn.
Om meer zicht te krijgen op mogelijke klinische resultaten heeft Van Hemert met een
groep Australische wetenschappers een RCT opgezet [14]. Hierin kregen 71 proefpersonen
met milde tot ernstige depressieklachten acht weken lang een probioticum* of
placebosupplement toegediend. Naast de ernst van de depressie-symptomen werd op
gezette tijden de veranderende samenstelling van het darmmicrobioom gemonitord. Bij
een groep van 20 gezonde personen werden dezelfde parameters geregistreerd. Bij alle
proefpersonen verbeterden de klachten, waarschijnlijk door het aspecifieke effect van de
wekelijkse controles en gesprekken. De verschillen tussen de proefgroepen waren mede
daardoor klein, maar er werd wel een significant lagere cognitieve respons op een slechte
stemming in de probioticagroep gevonden. Er werden geen significant veranderdering in
het microbioom gezien tijdens of na de proefperiode. Wel werd er een correlatie
vastgesteld tussen de aanwezigheid van Ruminococcus gnavus en de gebruikte
depressiescore (DASS).
Concluderend zijn er wel aanwijzingen gevonden dat er effecten zouden kunnen zijn, maar
er is nog veel meer onderzoek nodig om tot rationele toepassingen van probiotica bij
depressie te komen en om het werkingsmechanisme ook echt te kunnen begrijpen.
Deze bijzonder interessante congresdag had een groter aantal deelnemers verdiend.
Helaas werkte de actualiteit van het thema in de hand dat er in een korte periode
meerdere bijeenkomsten hierover gehouden werden, waaronder exact in dezelfde periode
in Japan.
* Het betreft hier 'Ecologic®Barrier' van Winclove, samengesteld uit Bifidobacterium
bifidum W23, Bifidobacterium lactis W52, Lactobacillus acidophilus W37, Lactobacillus
brevis W63, Lactobacillus casei W56, Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus lactis W19
en Lactococcus lactis W58.
Auteursgegevens
Drs. A.G.M. (Tedje) van Asseldonk is bioloog, fytotherapie-expert, kruidenteler en
wetenschapsjournalist. Zij is eigenaar/directeur van het Instituut voor Etnobotanie en
Zoöfarmacognosie (www.ethnobotany.nl).
Verantwoording
Een ingekorte versie van dit verslag werd eerder gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift
voor Fytoterapie. NTVF 2019; 4:18-20.
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Foto-impressie congres en excursie “Speulderbos; het bos van de
dansende bomen”
foto’s: Edwin van den Worm
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Tekst toespraak erelidmaatschap André Foriers
“Beste André,
Voor het eerst in (te) lange tijd heb je vandaag de reis ondernomen naar Bunnik; we zijn – als bestuur
van de NVGO – erg blij met jullie komst. De reden van ons samenzijn is dan ook een erg feestelijke: de
vereniging kent immers weer een drietal ereleden. En dat erelidmaatschap komt je niet zomaar toe.
Intensief speurwerk van onze archivaris en 2e secretaris wijst uit, dat de naam van André Foriers voor het
eerst verschijnt op de vergaderagenda van 27 november 1997 als kandidaat bestuurslid. Per 1 januari
1999 is jouw benoeming in het verenigingsbestuur officieel. Gedurende de opeenvolgende 20 jaren vervul
je verschillende bestuursfuncties, al dan niet binnen het dagelijks bestuur, waarvan de secretariële post
het langst. Naast je actieve bestuursrol fungeer je in deze periode ook als “Vlaamse connectie” voor de
vereniging, de communicatieve navelstreng tussen de academische onderzoeksgroepen in Nederland en
hun Belgische evenknieën.
Het is mede jouw verdienste, dat de congressen van onze vereniging de afgelopen jaren een voornaam
podium zijn geweest voor de uiterst boeiende onderwerpen, waaraan in de Belgische vakgroepen aan
werd gewerkt. Want alhoewel het universitair onderwijs met betrekking tot medicinaal actieve
plantenstoffen in Nederland weer enigszins uit een dal lijkt op te krabbelen, is deze tak van onderzoek in
Vlaanderen schijnbaar nooit echt uit de curricula verdwenen. De Vlaamse bijdragen aan onze
verenigingsactiviteiten zijn tot op de dag van vandaag van hoog academisch niveau en van interessante
aard. Het is dan ook mede dankzij “our man from Brussels”, dat onze Van Os-prijs met regelmaat aan een
Belgische kandidaat is uitgereikt. Dat de Van Os-prijs voor jou een bijzondere plek kent, vertaalde zich
ook in het fraaie overzicht van alle Van Os-prijswinnaars, dat je opgesteld hebt ter gelegenheid van het
30-jarig jubileum van deze prijs.
Je stak veel tijd en energie in de NVGO. En dat in een periode, waarin de energie je op fysiek vlak helaas
met enige regelmaat tekort schoot. De afgelopen jaren zijn voor jou niet makkelijk geweest; getob met
je eigen gezondheid en die van Nicole hebben je – op z’n Hollands gezegd – een “behoorlijke douw”
gegeven. Dusdanig zelfs, dat je vorig jaar kenbaar maakte, om gezondheidsredenen je bestuursfunctie te
moeten neerleggen. Een besluit, dat wij als mede-bestuursleden begripvol, maar betreurd hebben
aanvaard. Bij ons daalde het besef in, dat we tijdens onze bestuursvergadering voortaan niet alleen je
actieve inbreng zouden missen, maar ook je heerlijke persoonlijkheid, je humor en natuurlijk je culinaire
verhalen! Want naast een academicus met een breed netwerk in Nederland en Vlaanderen, ben je in de
omgang ook gewoon een heel fijn mens. Onze vreugde was dan ook groot, toen we het bericht van je
“comeback” mochten ontvangen en je ons vertelde dat het na een lange, moeilijke periode weer
bergopwaarts met je ging. Na een aantal medische ingrepen en langdurige ziekenhuisbehandelingen
hervond je niet alleen weer wat fysieke krachten, maar maakte ook in de liefde een nieuwe start.
Fantastisch nieuws.
Wie op “André Foriers” googelt, vindt een groot aantal wetenschappelijke publicaties, ik meen dat het er
53 zijn. Een aantal gaan met name over HPLC-technieken, de meest theoretische over vernieuwing van
methodieken binnen het farmacie-onderwijs, maar het meest in getal zijn de artikelen over
peulvruchten. En dan één gewas in het bijzonder: Lens culinaris, de linze. Blijkbaar was je ook in de
jaren ’70 van de vorige eeuw al geïnteresseerd in keuken-wetenschap!
Je was voor mij de eerste persoon – buiten allerlei wereldberoemde “molecular chefs” op tv – die
vertelde zelf thuis je keuken te hebben uitgerust met een vernuftige Magimix-robot en een sous-videkookopstelling. Een lab-opstelling thuis, waarmee je in je eigen “bubbel” de chef kon uithangen, op zoek
naar “the perfect….”, dit in navolging van één van je kook-idolen: Heston Blumenthal. Met enige
regelmaat hoorden we je gemopper aan over het feit, dat het maar niet wil lukken om met Stevia
dezelfde smaakervaring te creëren als met suiker. Geloof me: het is tot op de dag van vandaag ook
Blumenthal nog niet gelukt. Wel heeft Blumenthal een aantal recepten met linzen, die hij overigens ooit
“mini-marvels” noemde. Ongetwijfeld na het lezen van een wetenschappelijk artikel over LcL-lectine…
Beste André; het was voor ons als bestuur vanzelfsprekend, dat we je vanwege je jarenlange inzet voor
de vereniging zouden willen bedanken met een ere-lidmaatschap. In de Gewone Algemene Vergadering
van 2019 werd dit voorstel van het bestuur door de aanwezige leden ook unaniem gedragen. Reden dus
voor een klein feestje. En bij een feestje hoort een passend cadeau. Namens de Nederlandse Vereniging
voor Geneeskruiden-onderzoek bieden we je dat bij deze dan ook graag aan. We hopen dat je veel
plezier zult beleven aan dit cadeau en dat we je voortaan weer mogen verwelkomen als vaste bezoeker
op de congressen van de NVGO!”
Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek uitgesproken door
Sander Garritsen te Bunnik op 20 november 2019.

