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In memoriam dr. Th.J.L.J. Postmes 
Op 8 augustus jl. overleed dr. Theo Postmes op 72- 
jarige leeftijd na een ziekte van een half jaar. Theo 
is jarenlang verbonden geweest als bioloog1 
biochemicus aan de afdeling Interne Geneeskunde 
van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. De 
afgelopen tien jaar is hij een krachtdadig pleit- 
bezorger geweest voor de toepassing van honing 
bij wondbehandeling en maagzweren. Hij heeft kans 
gezien deze helende eigenschappen van honing 
wetenschappelijk te  onderbouwen zodat het 
gebruik in de reguliere medische praktijk op 
verantwoorde wijze kan plaatsvinden. 
Speciaal op dit gebied bleek Theo een enorme 

340 gedrevenheid te  bezitten en over een groot door- - zettingsvermogen te  beschikken, waardoor hij, 
mede door zijn wetenschappelijke interesse en 
kennis, ook anderen kon stimuleren bij het 

I 
onderzoek. 

Talloos waren de discussies, E-mails en telefoon- 
gesprekken die wij mochten voeren over o.a. de 
waterstofperoxide-activiteit van honing, de katalase- 
activiteit en de invloed op brandwonden, waarbij Theo 1 
zelfs ingewikkelde chemische berekeningen opstelde 
over de effectiviteit van honing op wonden. De I 
resultaten van zijn onderzoeken legde hij voor de 
wetenschappelijke wereld vast in tientallen publicaties, I 
zoals 'Honing en Brandwonden' (in diverse talen) en 
een hoofdstuk in IBRA's 'Honey and Healing' (2001). 
Maar ook voor de geïnteresseerde leek kon Theo zijn 
onderzoeken helder uiteenzetten, bijvoorbeeld in 
BIJEN en in het 'Federaal Imkersblad' (België). Voor 
de VBBN heeft hij enkele jaren geleden een lezing 
gehouden tijdens een symposium over honing, waarbij 
hij voor een groot publiek een opmerkelijke 
voordracht gaf over zijn researchactviteiten. Ook zijn 
bijdrage aan een congres over Apitherapie in Tel Aviv 
(1996) trok zeer de belangstelling. 
Na de beëindiging van zijn werkzaamheden bij het 
Academisch Ziekenhuis kon hij zich geheel wijden aan 
het onderzoek naar de bijzondere eigenschappen van 
honing. Maar het bleef niet bij onderzoek alleen. Theo 
was ook zeer praktisch ingesteld en in juni 2000 richtte 
hij Triticum BV op, met het doel geneeskrachtige 
producten op basis van honing te vervaardigen opdat 
die voor een breed publiek verkrijgbaar zouden zijn. 
Hiertoe werd ook een internetsite geopend 
(www. triticurn.nlJ. 
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Eén van de producten is een wondzalf op basis van 
honing ter behandeling van wonden. Hij heeft zelf nog 
mogen meemaken dat deze zalf onder de naam 
L-MesitranB geregistreerd werd als wondzalf, waar- 
door het product beschikbaar is voor ziekenhuizen, 
verpleegtehuizen en de consument. Daarnaast stelde 
Theo het geneesmiddel NeutrelIE-mellion samen, op 
basis van honing, voedingsvezels en tarwekiemen ter 
bestrijding van maagpijn en brandend maagzuur. 
Het moet voor Theo geweldig bemoedigend geweest 
zijn te weten dat zijn beide zonen Isidoor en Joost zijn 
werk voortzetten. Hoewel zij en wij Theo zullen missen 
hopen wij dat de beide zonen met hetzelfde 
enthousiasme als hun vader op de ingeslagen weg 
voortgaan, zodat de kennis die Theo vergaard heeft 
beschikbaar mag blijven voor ons allen. 
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