
  In Memoriam: 

  Frans Durlinger, apotheker 
 

"Es ist nicht genug, zu wissen,  
man muß auch anwenden;  
es ist nicht genug, zu wollen,  
man muß auch tun." 
        (Johann Wolfgang von Goethe) 
 

 

Dinsdag 10 november 2015 is tijdens zijn 

vakantie, zeer onverwacht en veel te jong, 

op 55 jarige leeftijd, Frans Durlinger 

overleden. 

Frans werd in 1960 geboren als zoon van 

Hein en Nieke Durlinger in Valkenswaard 

en na zijn Atheneum B diploma 

studeerde hij Farmacie aan de 

universiteit van Utrecht. In januari 1985 

begon hij te werken als apotheker bij 

apotheek Mierlo-Hout te Helmond en 

richtte hij tevens de GMP 

Bereidingsapotheek Mierlo-Hout op. 

Eind 1985 was hij de oprichter van DBF, Dutch Biofarmaceutics. 

In de jaren negentig ontwikkelde Frans Durlinger samen met natuurarts en pionier Leendert Kunst 

een speciale extended-release vorm van fumaarzuur, genaamd Psorinovo. Dit baanbrekende werk 

heeft voor vele psoriasis patiënten een wereld van verschil gemaakt.  

Frans Durlinger was een apotheker die verstand had van zaken, hij had niet alleen veel kennis, maar 

deed er ook wat mee. Hij wilde innoveren en hij deed niet anders. Frans was toegewijd, creatief en 

intelligent.  

Frans had met veel orthomoleculaire artsen en/of natuurartsen in binnen- en buitenland overleg en 

ontwikkelde zelf en vaak op ons verzoek  vele nuttige middelen waaronder de preparaten die nog 

steeds gebruikt worden in de Niet Toxische Tumor Therapie: KSM-itake, I-2-V, Megagenistein, 

Bosoliban, Betulinezuur, Berberine en ook vele middelen voor infusen of injectie, waaronder 

vitamine C, Chelintox en Gerovital. 

Of het nu ging over hormonale ondersteuning, anti-aging, chelatie therapie of niet toxische tumor 

therapie, Frans creëerde en leverde magistrale bereidingen.            Waarlijk magistraal…. 



 

Onze NGOO voorzitter Maarten Klatte omschreef Frans als volgt:  

“Als ik aan Frans denk dan komt vooral naar boven het vernieuwende element: Als apotheker 

ongebaande wegen inslaan. Een enorme openheid voor suggesties om nieuwe supplementen te 

ontwikkelen. Gaan voor kwaliteit. Ondanks alle regelgeving en tegenwerking, met de inspectie op de 

hielen, niet opgeven. Een vakgenoot met lef. Als ondernemer bereid om risico’s te nemen.” 

 Ik kan het niet beter verwoorden. 

Frans was katholiek. Een speelse vriend van mij houdt ervan om de Bijbel soms wat anders te 

interpreteren. Psalm 42 wordt dan: 

Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw drug 
Eens verwisselen in geluk. 
 
Frans als apotheker, voorbereider van geluk.  
Zo wil ik zijn leven in dankbaarheid gedenken. 
 
Onze warme gevoelens gaan uit naar zijn kinderen Debbie, Fleur en Lars en ook naar hun moeder 

José en natuurlijk ook naar alle collega’s van GMP Apotheek Mierlo-Hout. 

Overleden in 2015: Hans Houtsmuller, James Defares en nu Frans Durlinger. Drie grootheden binnen 

één jaar. Blijkbaar zijn ze nodig in een parallel universum of hemel.  

Wat zullen we Frans missen.  

 

Namens de collega's van het NGOO, 

 

Johan Bolhuis, arts,  

secretaris NGOO 

www.ngoo.nl 


