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Beste Novaleden,
In deze eerste Novateiten van 2017 nodigen wij jullie van harte uit voor een aantal interessante
bijeenkomsten: een bijeenkomst met de vrouwelijke artsen, onze eigen ALV en het Europese
vrouwelijke apothekersweekeinde in Wenen.
Graag delen en bespreken wij met jullie kernwaarden voor vrouwelijke apothekers aan de hand van
‘ankerwaarden’, die tijdens het visieweekeinde in november zijn benoemd.
Wij zijn benieuwd naar jullie reacties en zien jullie graag op de bijeenkomsten.
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NOVA – wij zorgen ervoor!
Eind november hebben zes NOVA-leden nagedacht hoe wij voor de NOVA een doorstart kunnen
maken. Dit begint met de vraag wat wij als NOVA kunnen toevoegen aan de beroepsbeoefening van
vrouwelijke apothekers. Ver van de waan van de dag, in de ‘veilige’ en gezellige omgeving van het Gré
Kellerhuis van de Soroptimisten in Epe hebben wij veel ervaringen en kennis uitgewisseld. Uitgaand
van onze persoonlijke waarden hebben wij onze professionele waarden in kaart gebracht – om
uiteindelijk ankerwaarden als kernwaarden van vrouwelijke apothekers te definiëren. Het zijn
waarden, die in onze werksituaties vaak onder druk komen te staan. Een taak van de NOVA ligt dan
ook in het uitdragen van deze waarden Graag delen wij de ankerwaarden van het weekeinde met jullie
als basis voor onze NOVA-visie.

Ankerwaarden visie weekeinde
1. Verbinden
Bijbehorende begrippen: coöperatief, samenwerken, relatie, betrokkenheid, vriendschap, solidair.
Voorbeelden: FTO organiseren, met collega’s praten over hoge werkdruk en gezamenlijk oplossingen
bedenken.
2. Kennis en expertise delen
Bijbehorende begrippen: kennis, deskundigheid, vakvrouw, kennis delen, kennen, nieuwsgierigheid.
Voorbeelden: een collega raadplegen bij een euthanasieverzoek, kennis delen met collega’s.
3. Bevlogenheid
Bijbehorende begrippen: moed, hartstocht, passie, levendig, daadkrachtig, vasthoudend, efficiënt.
Voorbeelden: nadenken hoe de beste zorg te leveren en hoe deze betaalbaar te maken.
4. Inleving
Bijbehorende begrippen: hartelijkheid, liefde, inlevend, meelevend, betrokken, empathie.
Voorbeeld: in persoonlijke gesprekken met de patiënt achterhalen wat deze echt nodig heeft.
5. Diversiteit
Bijbehorende begrippen: tolerantie, openheid, verscheidenheid, solidariteit, inclusie.
Voorbeelden: een netwerk voor apothekers uit de openbare, poliklinische en ziekenhuisfarmacie, uit
industrie, onderzoek en onderwijs (NOVA). Dit gebruiken om specialistische kennis te delen,
multidisciplinaire intervisiegroepen faciliteren.

Uitnodiging voor bijeenkomsten
1. Zaterdag 18 maart 2017: ‘Vrouw zijn maakt een verschil’
Onze zustervereniging, de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, nodigt uit tot een
symposium over verschillen tussen mannen en vrouwen met een inflammatoire darmziekte.
Tijdens vijf lezingen komen de volgende onderwerpen aan bod:
 De vrouw in de academische wereld: kansen voor nu, Prof. Dr. H. Takkenberg,
professor voor clinical decision making in cardio-thoracic interventions, Erasmus
Medisch Centrum, Rotterdam;
 De vrouwelijke immunologie: reden voor genderspecifiek behandelen”, Prof. Dr. M.
Peppelenbosch, hoogleraar experimenteel gastro-enterologie, Erasmus Medisch
Centrum, Rotterdam;
 Vrouwspecifiek behandelstrategieën: kansen voor kostenbeheersing? Dr. H. Fidder,
MDL Arts, Universiteit Medisch Centrum Utrecht;
 Extra intestinale manifestaties van inflammatoire darmziekten: een
vrouwenprobleem? Dr. A. De vries, MDL-arts Erasmus Medisch Centrum Rotterdam;
 Zwangerschap en een inflammatoire darmziekte: een ongelukke combinatie? Prof. Dr.
J van der Woude, MDL arts, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.
Het symposium vindt plaats op zaterdag maart van 12.30 tot 18.00 in de Gertrudis Kapel,
Zalencentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht.
De kosten zijn €65 over te maken op IBAN: NL59INGB0000245532 t.n.v. VNVA in
Gorinchem o.v.v. ‘symposium’.
Aanmelden kan onder vermelding van naam, voornaam, instelling, adres en telefoon
nummer schriftelijk aan Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, VNVA
Antwoordnummer 313, 4200 VG Gorinchem.

2. Zaterdag 10 juni 2017: Algemene ledenvergadering NOV
Op zaterdag 10 juni houden wij onze Algemene Ledenvergadering in Utrecht.
Van 14 tot 16.00 zal er een workshop zijn. De ALV start van 16.30 tot 18.00. Wij sluiten af
met een diner buffet. Reserveer alvast deze datum. Een uitnodiging met het exacte
programma en locatie volgen.

3. Vrijdag 29 september tot 1 oktober 2017: ‘Women Pharmacists – Always
one step ahead’
De internationale bijeenkomsten van vrouwelijke apothekers uit verschillende landen rondom
een inspirerend onderwerp in een mooie omgeving hebben velen van ons als erg leuk ervaren.
Onze collega, Elfriede Dollinar, is bezig om een dergelijke bijeenkomst van vrijdag avond 29
september tot zondag middag 1 oktober in Wenen te organiseren. Hierbij wordt zij
ondersteund door collega’s uit Duitsland en Engeland en van ons vanuit de NOVA. Het
symposium zal de vraag behandelen: ‘hoe leert de apotheker’, ingebed in een gezellig en
typisch Oostenrijks raamprogramma.
Reserveer alvast de datum. Wij houden jullie op de hoogte omtrent aanmelden en voor het
maken van reisplannen. Geïnteresseerden kunnen Martina of Marianne vdB mailen onder
info@vrouwelijkeapothekers.nl

