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Beste Novaleden,

In de komkommertijd van een mooie zomer ontvangen jullie hier de tweede Novateiten 2016.
Tijdens onze algemene ledenvergadering (ALV) op 28 mei werd duidelijk dat de NOVA leden behoefte
hebben aan:
• informatie en communicatie
• bijeenkomsten
• een duidelijke toekomstvisie voor de NOVA.
Als bestuur pakken wij deze punten op door impulsen te geven en voorwaarden te scheppen.
Uiteindelijk echter kan de NOVA alleen verder door de inbreng en visie van haar leden, van jou!
Meld je daarom aan voor de hieronder genoemde bijeenkomsten. Er is genoeg keuze!
En laat het ons je ideeën en wensen weten. Samen zijn wij de NOVA!

Hartelijke groet, Marianne, Marianne, Marjolein en Martina
29 september: startbijeenkomst multidisciplinaire toetsing voor apothekersspecialisten door middel van moreel beraad en intervisie
De professionele praktijk van de apotheker bevat in toenemende mate lastige situaties, waarin
handelen niet van zelfsprekend tot een bevredigend resultaat leidt. Intervisie in een kleine groep met
beroepsgenoten, met behulp van moreel beraad, in een vertrouwde omgeving en onder begeleiding
van ervaren trainers biedt de mogelijkheid tot uitwisseling.
De trainers van Waar & Wijs? zijn Eelke Tuinstra en Wilma Göttgens.
Een intervisie groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers, die zich verbinden om vier mal per jaar deel
te nemen aan de bijeenkomsten gedurende twee jaar. De eerste bijeenkomst vindt plaats in Boskoop
tussen 17.30 en 21.00. Accreditatie is aangevraagd. De kosten voor NOVA leden zijn per bijeenkomst
€250 excl BTW (ipv €300).
Zie voor meer informatie de bijlage ‘Intervisie 29 september’.

3 november: netwerkavond vrouwelijke (huis)artsen en apothekers in de regio
Rotterdam-Rijnmond
Hoe kan je in het FTO als arts en apotheker effectief samenwerken? En hoe geef je als vrouw effectief
leiding aan een dynamische apotheek en arts praktijk? Deze vragen staan centraal op 3 november
tussen 18.00 en 20.30 in het Gezondheidscentrum Ommoord, Rotterdam. Na een inleidende lezing
door organisatiepsycholoog Niels van Steenbergen is er volop gelegenheid tot uitwisseling. Deze
avond organiseren wij gezamenlijk met de vrouwelijke artsenvereniging. Er is plek voor 15 apothekers
en 15 artsen. De kosten zijn € 25 voor NOVA leden (€ 30 voor introducéés) inclusief een voorafgaande
maaltijd. Meld jezelf – en wellicht je collega huisarts - aan via info@vrouwelijkeapothekers.nl.
Meer info hierover is te vinden in de bijlage ‘Netwerkavond 3 november’.

26. – 27 november: NOVA weekend omtrent onze NOVA toekomstvisie in Epen
Heeft de vrouwelijke apotheker van de toekomst nog behoefte aan de NOVA? Oftewel, wat gaat er
mis als de NOVA er niet meer bestaat? Deze vragen heeft zich de ALV gesteld. Niet alleen wij
worstelen met een slinkend ledenbestand, ook onze zusterorganisaties in het buitenland en de
vrouwelijke artsen in Nederland. De hierbij betrokkenen zien echter geen andere groep, die de
thema’s in de farmacie vanuit het perspectief van een vrouwelijke professional oppakt. Net zoals er
verschillen zijn in de behandeling van mannen en vrouwen, communiceren en netwerken vrouwen
anders als mannen, etc.
Tijd om deze gedachten op een praktische manier te verwoorden. In een NOVA toekomstvisie.
Dat gaat het beste ver weg van de waan van de dag. Daarom doen wij dit met een actieve groep van
zaterdag 26.11 tot zondag 27.11 in het Gré Kellerhuis in Epen, Zuid Limburg.
Het is ook mogelijk om reeds op vrijdag avond te arriveren en om maandag ochtend te vertrekken.
De kosten voor het weekend zijn tussen de €120 en €180 inclusief overnachting en maaltijden.
Meld je aan via info@vrouwelijkeapothekers.nl, trefwoord ‘visieweekeinde november’ en raadpleeg
voor meer informatie de bijlage ‘Visie weekeind november’.
En tenslotte brengen wij hier de uitnodiging van de Special Interest groep (SIG) Ethiek onder jullie
aandacht:

6 september: Professionaliteit van de apotheker: de handelende mens in
Antropia Driebergen
Het menselijk gedrag en het handelen van de geneesmiddelgebruiker is een van de drie
kennisdomeinen uit het Handvest van de apotheker.
• Welke mensbeelden schuilen achter het handelen van de apotheker en de patiënt?
• Hoe zien wij onszelf en hoe kunnen we patiënten beter leren begrijpen?
De bijeenkomst vind plaats op6 september van 9.30– 17.30 in Antropia, Hoofdstraat 8, 3972 LA
Driebergen (antropia.nl).
Hiervoor kunnen jullie zich nu aanmelden via het aanmeldformulier of de KNMP website:
knmp.nl/agenda/sig-bijeenkomst-professionaliteit..

