Eigen vervoer
Vanaf Utrecht (knooppunt Lunetten) A12 richting Arnhem. Afrit 19, Bunnik. Onderaan
afrit linksaf. ANWB-borden volgen.
• Vanaf Arnhem A12 richting Utrecht. Afrit 19 Bunnik. Onderaan afrit bij stoplichten
linksaf. ANWB-borden volgen.
Op het terrein is voldoende parkeergelegenheid.
•

Openbaar vervoer
•
•

Vanaf NS Station Utrecht neemt u bus 41 of 43. U stapt uit bij halte Veiling,
vervolgens is het circa 2 minuten lopen.
Vanaf NS Station Utrecht neemt u de stoptrein richting Arnhem. U stapt uit in Bunnik.
Het hotel ligt op circa 10 minuten lopen van het station.

ABNG - 2000

NVF/ABNG-2000-symposium

Routebeschrijving naar Hotel Mercure Utrecht-Bunnik

ABNG-2000
Artsenvereniging voor
Biologische en
Natuurlijke
Geneeskunde

Fytotherapie, praktijk en
wetenschap
Een gezamenlijk symposium van de Nederlandse Vereniging voor
Fytotherapie (NVF) en de Artsenvereniging voor Biologische en
Natuurlijke Geneeskunde (ABNG-2000)
Zaterdag 24 november 2007 te Bunnik (Mercure Hotel), 9.00- 17.00 uur
Inleiding
Kunnen universiteiten vanuit hun specifieke expertise de natuurlijke geneeswijzen
ondersteunen? Als het om fytotherapie gaat, denkt de NVF dat het wel degelijk mogelijk is.
De vereniging is opgericht om de kwaliteit van de fytotherapie, zowel in de kliniek als met
betrekking tot de productie van de middelen, te verbeteren door de inzet van wetenschap.
In de NVF zijn, naast artsen en therapeuten, wetenschappers actief uit een groot aantal
disciplines: van antropologie en biologie via farmacie en immunologie tot
voedingswetenschappen.
Hoe kan de praktijk profiteren van de wetenschap? Te denken valt op de eerste plaats aan
verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van fytotherapeutica, aan kennis over
interacties, maar ook aan etnobotanisch en historisch onderzoek, en aan de epidemiologie,
die gevalideerde onderzoeksmodellen levert die de evaluatie van complementaire
behandelingen met respect voor de patiëntspecifieke benadering mogelijk maakt.

AANMELDING EN INFORMATIE VOOR HET NVF/ABNG-2000-SYMPOSIUM OP
NOVEMBER 2007 “FYTOTHERAPIE, PRAKTIJK EN WETENSCHAP”:

Secretariaat ABNG-2000,
Bedrijvenpark “De Vrijheid”,
1e Industriestraat 6B,
1401 VL Bussum,
Telefoon: 035-6287161,
Fax: 035-6287162,
Website: www.abng.nl,
E-mail: info@abng.nl
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In de ABNG-2000 maken artsen gebruik van de steeds grotere hoeveelheid
wetenschappelijke informatie die over fytotherapeutica beschikbaar komt. Twee ABNG
artsen vertellen op dit symposium hoe zij die nieuwe kennis binnen hun praktijk integreren
en hun klinische activiteiten wetenschappelijk toetsen. Een TCM arts beschrijft hoe hij met
collega’s in een NVF werkgroep klinisch onderzoek heeft uitgevoerd en gepubliceerd.
In de UK vindt de BSc (hon) opleiding tot herbal practitioner op universiteiten plaats, binnen
de faculteiten voor de paramedische beroepsgroepen. Ervaringen uit de stagekliniek van
Westminster University worden door een ex-student van deze opleiding toegelicht.
Drie farmaceutische wetenschappers brengen ter sprake wat hun mogelijke bijdrage zou
kunnen zijn bij het verbeteren van de resultaten van de fytotherapeutische praktijk.
Op welke manier ervaren beoefenaars van fytotherapie in de praktijk ondersteuning van de
universitaire wetenschap? Op welke wijze kan de wetenschap de complementaire
fytotherapeutische praktijk tot steun zijn, met respect voor de culturele achtergronden van
de ingezette geneeswijzen?
Daarover kunt u op deze dag, na een aantal inleidingen door experts, met elkaar van
gedachten wisselen. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn
Drs A.G.M. (Tedje) van Asseldonk, NVF-bureau
Drs W.J.G.M. (Wim) Verest, coördinator ABNG-2000

PROGRAMMA 24 NOVEMBER 2007
9.00 – 9.30 Inschrijving, koffie/thee
9.30 – 9.40 Opening en inleiding door dagvoorzitter(s)
Dr. C.J. Beukelman, NVF, Dr. J.C.J. Reijntjes, arts, ABNG-2000
9.40 – 10.15 Behandeling van aandoeningen gerelateerd aan het autonoom
zenuwstelsel met fytotherapie. Drs. D. Meijer, arts ABNG-2000
10.10 – 10.50 Casuïstiek uit de Engelse opleidingskliniek
M.R. de Jong, BSc (Hons) Herbal Medicine,NVF-onderwijscommissie
10.50 – 11.20 Koffie, thee
11.20 – 11.55 Evaluatie van fytotherapie in de klinische praktijk.
Drs. B.R. de Klyn, arts ABNG-2000
11.55 – 12.30 Chinese kruiden voor Overgangsklachten - een gerandomiseerde
Pilotstudie. Drs. S.H. Kwee, arts, NVF werkgroep Oost-West
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.05 Kwaliteit en veiligheid van fytotherapeutica
Dr. S.B.A. Halkes, farmacognost, PhytoGeniX/Universiteit Utrecht
14.05 – 14.40 Farmacovigilantie van fytotherapeutica
Drs. F. van Hunsel, apotheker, LAREB
14.40 – 15.15 Patiëntenonderzoek: een spiegel voor de fyto-praktijk
Dr. M. Schüsler – van Hees, apotheker, onderzoeksbureau Soffos
15.15 – 15.30 Thee/koffie
15.30 – 16.30 Discussie in werkgroepen aan de hand van vragen en stellingen
16.30 – 17.00 Plenaire samenvatting, afsluiting door de dagvoorzitters

DE SPREKERS
Dr. C.J. Beukelman, NVF
Kees Beukelman is als medisch bioloog verbonden aan de faculteit Farmaceutische
Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en is directeur van het aldaar gevestigde
onderzoeksbedrijf PhytoGeniX. Hij is voorzitter van de NVF.
Drs. J.C.J. Reijntjes, arts, ABNG-2000
Jaap Reijntjes, ABNG voorzitter, is arts voor natuurgeneeskunde en hoofd van de Orthokliniek ’t
Gooi in Hilversum. Na 3 jaar studie Biochemie en daarna Geneeskunde in Groningen, was hij 11
jaar apotheekhoudend huisarts in Brabant. Vervolgopleidingen in neuraaltherapie, klinische
homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, natuurgeneeskunde en celtherapie volgde hij in
Nederland, Duitsland en België. De opleiding voor chelatietherapie en vervolgopleiding voor
orthomoleculaire geneeskunde volgde hij in Amerika en hij is ACAM-gediplomeerd.
Drs. D. Meijer, arts, ABNG-2000
Durk Meijer is sinds 1977 huisarts in Overdinkel, waar hij in zijn praktijk complementaire
geneeswijzen toepast waar dit een zinvolle aanvulling is. Hij is lid van ABNG-2000, VHAN, ABN,
NVF en DGHO en volgde opleidingen en nascholingen bij al deze instanties. Sinds 1985 houdt hij
drie tot vier keer per jaar voor 8 tot 10 dagen praktijk in Israël. Van 1985-1995 was hij o.m. lid van
de comissie voor de Alfred Vogelprijs die destijds het wetenschappelijk onderzoek in de fytotherapie
stimuleerde. Uitgangspunt van zijn medisch handelen is de reguliere geneeskunde met de
complementaire geneeskunde als aanvulling. De fytotherapie neemt daarin een grote plaats in.

M. R. de Jong, BSc (hon) herbal medicine, NVF-onderwijscommissie
Maaike de Jong heeft van 2003 tot 2006 gestudeerd aan Westminster University te London alwaar
zij haar Bachelor of Science (Honours) Health Sciences: Herbal Medicine heeft behaald. Tijdens
deze studie heeft zij een pilot study gedaan naar de invloed van aanpassing van de dagelijkse
routine op de hoeveelheid lichamelijke activiteit. Tijdens en naast haar studie heeft zij uitgebreide
ervaring opgedaan met het behandelen van patiënten met behulp met fytotherapeutica. Zij is in
2006 gestart met de Master opleiding tot basisarts/klinisch onderzoeker aan de Universiteit van
Utrecht. Sinds 2007 is zij lid van de onderwijscommissie van de NVF.
Drs. B.R. de Klyn, arts, ABNG-2000
studeerde geneeskunde in Rotterdam, daarna tropenopleiding en diverse waarnemingen op het
platteland en in Den Haag, opleiding anthroposofische geneeskunst in Arlesheim in 1975, vanaf
1976 tot 1990 huisarts in Zutphen, opleiding in homeopathie o.a. bij Kunzli, opleiding NAAS/NAAV
acupunctuur, neuraaltherapie in Speyer, diverse cursussen op allerlei geneeskundige gebieden,
vanaf 1990 gevestigd in Ellecom als consultatief arts voor chronische ziekten en kanker. Hij is vanaf
1995 lid van de ABNG. Hij was sinds 1996 voorzitter van de ANTTT, nu vakgroep NTTT binnen
ABNG-2000.Hij is betrokken bij het CAM project van ZON-MW voor het onderzoek naar
natuurgeneeskunde.
Dr. S.B.A. Halkes, farmacognost, UU /CKF
Bart Halkes studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Utrecht en heeft daar bij de
faculteit Farmaceutische Wetenschappen ook zijn promotie-onderzoek verricht naar de
immuunmodulerende activiteit van extracten van Filipendula ulmaria (moerasspirea) en
inhoudsstoffen hieruit. Van 1999-2004 was hij als post-doc onderzoeker werkzaam binnen dezelfde
faculteit en heeft het effect van plantaardige looistoffen op de genezing van brandwonden
bestudeerd. Gedurende deze periode was hij tevens actief als lid van de Commissie Toetsing
Fytotherapeutica. Vanaf 2004 is hij werkzaam als senior-onderzoeker bij PhytoGeniX, een bedrijf
dat zich richt op de ontwikkeling van geneesmiddelen uit natuurlijke bronnen. Daarnaast is hij, onder
andere, lid van de Commissie Keuring Fytoproducten en van de NVF.
Drs. F. van Hunsel, apotheker, LAREB
Florence van Hunsel studeerde farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, het
apothekersdiploma werd behaald in 2005. Zij is sinds 2005 werkzaam bij het Nederlands
Bijwerkingen Centrum Lareb, als regiocoördinator Zuidoost Nederland. Haar speciale
aandachtsgebieden bij Lareb zijn "fytotherapeutica" en de "bijdrage van patiëntmeldingen aan de
farmacovigilantie".
Drs S.H. Kwee, arts, TCM expert, NVF-werkgroep Oost-West
Hoo Kwee studeerde in 1974 af als Chemisch Biotechnoloog aan de Technische Universiteit Delft.
In de jaren 1979-1998 volgde hij diverse acupunctuuropleidingen in London, Nanjing en Beijing. In
1996 behaalde hij zijn artsdiploma aan de universiteit van Amsterdam. Vanaf 2005 volgde hij
diverse opleidingen in onderzoeksmethodologie en statistiek. Hij werkt momenteel als artsacupuncturist in praktijken te Amsterdam en IJmuiden.
Dr. M. Schüsler – van Hees, apotheker, onderzoeksbureau Soffos
Marij Schüsler promoveerde in 1983 aan de universiteit Leiden in de Farmacie met “Reactivity of
Catechol(amine)s.” Zij was van 1987 tot 1997 openbaar apotheker in Maastricht en deed vanuit de
apotheek patiëntgericht onderzoek. Daarna was zij werkzaam bij de KNMP met patiëntenzorg als
haar primaire aandachtsgebied. Ter verdieping hiervan startte zij in 2003 met de studie psychologie
bij de Open Universiteit. Sinds 2006 heeft ze een zelfstandig onderzoeksbureau waarin de nadruk
ligt op medische behandelmethoden waaronder ook begrepen alternatieve en complementaire
behandelmethoden.
Deelnamekosten inclusief lunch en syllabus:
ABNG/NVF-leden: € 95,-; overigen € 125,- Granulla-leden gratis
Inschrijving: via ABNG-2000: info@abng.nl
stuur bijgaand formulier retour

