Novateiten , 6 juli 2019
___________________________________________________________________________

Beste Novaleden,
Het wordt de zomer van de vrouw! Door het sprankelende succes van de Oranjeleeuwinnen
krijgt de hele sekse een stevige duw in de goede richting. Onder het motto ‘niets is
onmogelijk’ lijken alle glazen plafonds aan diggelen te vallen. In het kielzog van de
voetbalsters schopte de eerste vrouw het tot de hoge rang van commandeur bij de
Koninklijke Marine. En wordt een vrouwelijke Duitse politicus tot ieders verbazing de hoogste
baas van Europa.
In ons eigen wereldje prijzen we ons gelukkig met de verkiezing van Nicole Hunfeld in het
KNMP-bestuur. En zijn we trots op Loes Vissers die met haar onderzoek naar vrouwspecifieke
farmacotherapie de Corrie Hennemanprijs kreeg toegekend. Alle ballen op Loes en Nicole!
En de mannen? Die hebben nog maar één wens: een ruimer vaderschapsverlof. Maar liefst
60% van de vaders zou meer tijd willen besteden aan de zorg voor hun kinderen, zo blijkt uit
onderzoek. Voetballende vrouwen, zorgende mannen: er breken mooie, zonnige tijden aan!
NOVA heeft een succesvolle jaarvergadering gehad en maakt zich op voor een aantal
interessante activiteiten dit jaar.
In deze nieuwsbrief vind je informatie over de volgende zaken:
• Anticonceptie terug in basispakket?
• Terugblik ALV en Andersom Organiseren
• Aankondiging Discussiemiddag 31 augustus
• NOVA symposium Vaccineren 2 november
• Inschrijving EWPM 2019 geopend
• Vrouwelijke Leiders in de Zorg
• Agenda NVR
Een fijne zomer en hartelijke groeten,
Sonja Keizers
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NOVA tekent voor pil in pakket
De discussie over vergoeding van anticonceptie is opnieuw
opgelaaid. In de jaren ’70 streden de Dolle Mina’s voor opname
van de pil in het ziekenfondspakket. In de jaren daarna was de
pil menigmaal sluitpost van de zorgbegroting: dan weer in, dan
weer uit het pakket. In 1995 lobbyde Guusta Huizer namens
NOVA succesvol voor vergoeding van de pil, met als belangrijk
argument solidariteit tussen bevolkingsgroepen als het gaat om
het gezamenlijke belang van geboorteregulering. Een déjà-vu
gevoel bekroop ons toen we gevraagd werden mee te doen aan
een oproep in het AD om de pil terug te krijgen in het pakket. NOVA was natuurlijk weer van
de partij. Helaas werd het voorstel weggestemd door de Tweede Kamer maar het goede
nieuws is dat de anticonceptiegeest weer uit de fles is.

ALV en Andersom Organiseren
Op zaterdag 25 mei hielden we onze jaarvergadering op Landgoed
Amelisweerd. De vergadering werd goed bezocht door zowel oud
gedienden als enthousiaste nieuwkomers. Een mooi bewijs dat onze
vereniging leeft. Smaakmaker van de middag was Andersom
Organiseren die een workshop verzorgde waarin we op hilarische
wijze aan den lijve konden ondervinden waar het misgaat in onze werkprocessen. Ben je
geïnteresseerd in een vervolg van deze aanpak of heb je de workshop gemist? Dan kun je op
19 september naar het werksymposium van Andersom Organiseren in Oss.

Discussiemiddag 31 augustus
Vind je het leuk om mee te discussiëren over actuele thema’s voor
vrouwelijke apothekers? Zet dan zaterdag 31 augustus in je agenda.
In De Kosterij in Nieuwkoop organiseren we vanaf 12 uur een
inspirerende middag met lunch, debat en een tocht met
fluisterboten door het natuurreservaat. Het definitieve programma
met de stellingen voor de discussie volgt nog. Inschrijven kan nu al
via info@vrouwelijkeapothekers.nl

NOVA symposium Vaccineren 2 november
Definitieve datum voor het NOVA symposium Vaccineren is zaterdag 2 november. Mis het
niet! Er is weinig dat de gemoederen in Nederland zo bezighoudt als onze zorgen over de
dalende vaccinatiegraad. Wat betekent dit voor apothekers en welke rol kunnen wij hierin
spelen? Kom naar ons symposium om hierover alles te
weten te komen. Keynote spreker is kinderarts Patricia
Bruijning. Samen met andere deskundigen en
deelnemers aan het symposium buigen we ons over het
vraagstuk ‘to vaxx or not to vaxx?’. Het symposium is
bedoeld voor alle apothekers: vrouw én man. Zo gauw
de inschrijving is geopend, krijg je hierover bericht.
Reageer snel, wij verwachten grote belangstelling.
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EWPM 2019 Dresden 22-24 november: inschrijving geopend
Schrijf je nu in voor de 14e European Women
Pharmacist Meeting in Dresden. Wie vorig jaar
mee was naar Reykjavik weet hoe leuk deze
bijeenkomsten zijn. Voor anderen is het een
mooie kans om je aan te sluiten bij de Europese
community van vrouwelijke apothekers. Laat
deze kans dus niet liggen! Dresden is een
prachtige stad en de EWPM is geaccrediteerd
als nascholing. Check hier het programma en
schrijf je in. Namens NOVA is Linda de Graaf
betrokken bij de organisatie van EWPM.

Vrouwelijke Leiders in de Zorg
Vrouwelijke Leiders in de Zorg, dat zijn wij toch ook?!
Ben je geïnteresseerd in ervaringen van andere
vrouwen op belangrijke posities in de gezondheidszorg,
dan is het Congres van Vrouwelijke Leiders in de Zorg
iets voor jou. Het thema ‘Buiten de lijnen kleuren?!’
moet je verleiden om buiten de kaders te durven
treden. Op donderdag 21 november vindt het congres
plaats in het Achmea Congres Centrum in Zeist.
Apothekers zijn van harte welkom!

Meer vrouwenzaken bij NVR
Ben je na alle NOVA activiteiten nog steeds niet moe om met vrouwenzaken bezig te zijn.
Check dan de agenda van de Nederlandse Vrouwen Raad. Zo is er het Young Feminist
Weekend NL, waarin jonge feministen elkaar versterken en
stimuleren om positieve veranderingen te realiseren in
Nederland. En wat te denken van de Prinsessendag op 9
september om aandacht te vragen voor economische
zelfstandigheid van vrouwen? Als lid van NVR ondersteunt
de NOVA deze initiatieven van harte.
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