
NVGO-NVF programma jubileumcongres 2014

Ontwikkeling en toekomst van geneeskruidenonderzoek en fytotherapie

Datum: 13 en 14 juni
Locatie:Kilimanjaro-lodge, Burgers’ Meeting Centre, Burgers’ Zoo

Programma: 13 juni

09:45 – 10:30: Ontvangst met koffie

10:30 – 10:40: Opening en inleiding 100-jarig jubileum NVGO door voorzitter drs. Sander Garritsen

10:40 – 11:10: Dr. Raymond Pieters (Hogeschool Utrecht)
Dierproefvrije testen voor het vaststellen van werkzaamheid en veiligheid van natuurlijke 
stoffen

11:10 – 11:40: Dr. Ingrid van der Meer (Wageningen Universiteit)
Traditioneel kruidenpreparaat tegen een moderne volksziekte: analyse werkzaamheid en 
veiligheid van het Ayurvedisch kruidenpreparaat Mohana Choorna voor de 
preventie/behandeling van diabetes mellitus type 2

11:40 – 12:10: Prof. dr. Rob van Haren (HanzeHogeschool Groningen & Rijksuniversiteit Groningen)
Phytosana: kruiden voor farmaceutische, cosmeceutische en nutraceutische toepassingen, 
nieuwe kennis en toepassingen door Nederlands-Duitse samenwerking

12:10 – 12:30: 25-jarig jubileum NVF door dr. Kees Beukelman

12:30 – 14:00: Lunch

14:05 – 14:35: Prof. dr. Nina Hermans (Universiteit Antwerpen)
Voedingssupplementen: op de grens tussen voeding en medicijnen

14:35 – 15:05: Dr. Annelies Breynaert (Universiteit Antwerpen) (genomineerd voor de F.H.L. van Os-prijs)
Ontwikkeling van een gastro-intestinaal dialysemodel om de metabolisatie en 
beschikbaarheid van polyfenolen te bestuderen

15:10–15:30: Pauze

15:35 – 16:05: Drs. Sanae Mouden (Universiteit Leiden) (genomineerd voor de F.H.L. van Os-prijs)
Analyse van aristolochiazuren in Aristolochiaconsimilis en afgeleide commerciële producten

16:05 – 16:35: Prof. dr. Rob Verpoorte (Universiteit Leiden)
Natural Products Research: quo vadis?

16:40 – 17:00: Uitreiking van de F.H.L. van Os-prijzen en afsluiting

17:00: Borrel en gelegenheid tot bezichtiging van het park

18:00 Diner: Bush-buffet

Tot 20:00 is er gelegenheid om in de dierentuin te verblijven



Programma: 14 juni

10:00 – 12:00: Bezoek aan het Nationaal Openluchtmuseum met rondleiding door de kruidentuin onder 
begeleiding van ir. Sophieke Nijhuis-Bouma.

12:00 – 14:00: Afsluitend drankje en lunch in Het paard van Marken (NOM)

Ledenvergadering

De ledenvergadering van de NVGO zal plaatsvinden op 13 juni van 9:15 tot 10:15 uur voorafgaand aan het 
congresprogramma.

De ledenvergadering van de NVF is gepland op 13 juni aansluitend op het congresprogramma van 17:00-
18:00 uur.    

Aanmelden

Vul om u aan te melden voor het congres het opgaveformulier in de bijlage in. Het ingevulde formulier voor
1 juni opsturen of mailen naar:

Drs. G.J. Rozendal
Notaris Hellemastrjitte 7
9104 JS  Damwâld
gjrzd@planet.nl
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