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Beste Novaleden,
In deze Novateiten delen wij met jullie de inspiratie en gezelligheid van het symposium in Wenen. Hier
waren wij met zeven NOVA leden goed vertegenwoordigd – kijk maar of je op de foto Marianne van
Royen, Marianne van den Berg, Ute van Dalen, Monika Adler, Linda de Graaf, Petra Marchand of
Martina Teichert herkent!
Onze buitenlandse zusterverenigingen hebben ons al weer
benaderd voor de planning van een nieuwe bijeenkomst in
internationaal verband. De nieuwe logo hiernaast voor onze
internationale bijeenkomsten blijven wij dus ook in de toekomst
te gebruiken voor nieuwe locaties – graag ook samen met jullie!
Onze presentatie over de opleiding tot apotheker van de
toekomst hebben een diepe indruk gemaakt op de gastgevers –
zie als bijlage ook het artikel in het ‘Oostenrijkse PW’.
Verder hebben Wilma Göttgens, onze NOVA-afgevaardigde bij de Nederlandse Vrouwen Raad, en
Martina Teichert kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de NVR, Nenita la Rose.
Tenslotte zijn wij met een aantal actieve NOVA-leden bezig met onze visie en beleid voor de toekomst.
Zin en tijd om mee te doen? Laat het ons aub weten.

Hartelijke groet, Marianne, Marianne, Marjolein en Martina
Europese bijeenkomst van vrouwelijke apothekers:
Women pharmacists: Always one step ahead
Met de ambitie “to support women pharmacists working in different fields to recognise their potential
and to further their professional and personal development” vond op zaterdag 30 september in
Wenen het twaalfde symposium van vrouwelijke apothekers plaats.
In het statige ‘Apothekerhaus’ in Wenen kwamen ongeveer 60 apothekers uit verschillende Europese
landen bij elkaar.
Martina Teichert beet de spits af met de voordracht ‘to educate the pharmacist of the future:
curriculum changes in the Netherlands’, die op een levendige manier liet zien hoe de opleiding voor
apothekers in Nederland is veranderd en is meegegroeid met de nieuwe ontwikkelingen Zij gaf als
voorbeeld het nieuwe curriculum van de masteropleiding in Leiden: De aandacht voor de
communicatie en de interactie tussen artsen en apothekers en het feit dat we in Nederland het
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specialisme openbare apotheker hebben gekregen, maakte indruk op onze buitenlandse collega’s. In
de discussie bleek dat de boodschap goed was overgekomen.
De Engelse bijdrage kwam van Helen Kilmister, senior Clinical Pharmacist in Engeland. Zij belichtte een
NHSE Pilot pharmacists in GP Practice. Deze apothekers werken in de huisartsenpraktijk, doen
zelfstandig consulten en verrichten zelfs semi medische handelingen verricht, zoals controle van de
oren van de patiënt. Wij, NOVA-deelnemers, vroegen ons af of wij dit wel ambiëren.

Voorzitter van de Europese vereniging van ziekenhuisapothekers (EAHP) Joan Peppard ging in op de
grote verschillen in opleiding en kennis van de ziekenhuisapothekers in de verschillende Europese
landen. Binnen de ’European Common Training Framework initiative’ werken internationale
commissies op verschillende deelgebieden aan meer gelijkvormige kwaliteit van de ziekenhuisfarmacie
in de EU. Nederland is vertegenwoordigd door Kees Neef en Jos Kosterink. Omdat onder de leden van
de EAHP de behoefte bestaat om in een ander land te kunnen werken wil de EAHP met het common
training framework bereiken dat het specialisme ziekenhuisfarmacie binnen de EU algemeen erkend
wordt.
De Oostenrijkse bijdrage kwam van Verena Plattner,woman Inspector at the Austrian Medecins and
Medical Devices Agency, het Oostenrijkse agentschap voor Health and Food safety en de
geneesmiddelen en medische devices. Verena Plattner ging in op de verschillende plekken binnen de
organisatie waar apothekers inzetbaar zijn. Apothekers worden gezocht als professionele experts,
analisten en inspecteurs. De inzetbaarheid van een apotheker is dus ook hier heel breed.
Na de lunch gingen wij in vier workshops zelf aan de slag met de vaardigheden, die we tegenwoordig
moeten beheersen als openbaar apotheker, ziekenhuisapotheker, in de farmaceutische industrie of bij
de Insepctie.
Na de workshops lichtte Ulrike Mayer het ‘Austrian Salary Fund’ toe, een uniek Oostenrijks systeem,
gebaseerd op de solidariteit binnen de beroepsgroep. In Oostenrijk is 88 procent van de apothekers
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vrouw, dat overigens net als in Nederland niet is terug te zien in het eigenaarschap van de apotheken.
Part time werkende apothekers hadden altijd een onvoordelige salarisopbouw. Het Austrian Salary
Fund heeft hier verbeteringen in bewerkstelligd. Het fonds maakt een herverdeling voor salariskosten
voor apothekers in loondienst. Daardoor maakt het voor een werkgever niet meer uit of hij een
oudere apotheker in dienst heeft, of een jonge vrouwelijke apotheker met zwangerschapsverlof. De
werkgever betaalt een afdracht aan het fonds gebaseerd op gemiddelde salariskosten. Het fonds keert
het reële salaris aan de apotheker in loondienst uit. Extra salariskosten door zwangerschap, ziekte,
anciënniteit, nachtdiensten en overuren worden tot het gemiddelde terug gebracht, zodat iedere
apotheker in loondienst even duur is.

Opmerkelijk was de aanwezigheid van een zevental farmaciestudenten uit Oostenrijk. Zij waren erg
enthousiast over het symposium en de nieuwe contacten Blijkbaar kunnen we jonge mensen
aanspreken vanuit de positie van de vrouwelijke apotheker. Aan ons nu allen de taak om dit in
Nederland verder op te pakken, elk lid afzonderlijk en met de NOVA als vereniging. We kunnen elkaar
als vrouwelijke collega’s iets bieden!
Sociaal programma
Naast het congres was er natuurlijk veel ruimte voor sociale activiteiten. Genoeg gelegenheid om met
oude bekenden bij te praten en om nieuwe collega’s te leren kennen. Een paar NOVA-leden waren
vrijdagochtend vroeg naar Wenen gevlogen om alvast de stad te verkennen. Met elkaar door de stad
lopen, de Hofburg bewonderd, de talloze prachtige winkels, een lunch op een terrasje in het intieme
Spittelberg. Dit was een geweldig begin van een inspirerend weekend!
Op vrijdagavond werden alle deelnemers ontvangen in een Weense Heurigen, een typisch
Oostenrijkse gelegenheid. Je zit aan lange tafels, en voor een laag bedrag eet je geweldig en drinkt
wijn uit de eigen wijngaard. Vaak is er muziek, maar onder de vrouwelijke apothekers uit Nederland,
Duitsland, Oostenrijk, Engeland, IJsland en Estland zat helaas geen jodel talent.
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Na het congres werd de zaterdag afgesloten met een diner in de oude Ratskeller van het mooie
stadhuis van Wenen. De burgemeester zou ons met een welkom toespreken, maar moest het
vanwege verkiezingsdrukte af laten weten. Maar dat mocht de pret niet drukken, het diner in die
prachtige historische ambiance was een belevenis.
Zondagochtend was de inmiddels traditionele stadswandeling. We kregen veel historie mee en
prachtige doorkijkjes op paleizen aan pleinen en in straatjes. Als afsluiting van een prachtig weekend
kregen we in het beroemde Café Demel Weense koffie met heerlijk gebak. Ieder ging daarna zijns
weegs: de een moest zich haasten naar het vliegveld, de ander bleef nog één of enkele dagen.

Kennismaking met Nenita La Rose
Op 21 augustus hebben Wilma Göttgens en Martina Teichert kennis gemaakt met Nenita La Rose, de
nieuwe voorzitter van de koepelorganisatie van vrouwelijke verenigingen. Zij wil graag met al haar
leden organisaties kennis maken en nam uitgebreid de tijd om te weten te komen, wie de NOVA is.
Zelf wil zij zorgen voor meer zichtbaarheid van vrouwen. Hierin vindt zij het belangrijk om dat gender
kwaliteiten gewaardeerd worden en dat vrouwen hun kwaliteiten beter laten zien. Hierbij vindt zij dat
vrouwen uit hun eigen kracht moeten opereren. Haar insteek is om ‘door met mee mensen te praten,
zichzelf open te stellen voor andere oplossingen’. Onze NVR-vertegenwoordigster, Wilma, zal ons op
de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Op naar de NOVA toekomst
Op donderdagavond 16 november komen wij met een aantal actieve NOVA-leden bijeen om plannen
voor de toekomst te maken. Belangstelling en nog niet opgegeven? Mail dan naar
info@vrouwelijkeapothekers.nl .
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