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___________________________________________________________________________

Beste Novaleden,
Wie nu nog niet van NOVA gehoord heeft, is wel heel lang op vakantie geweest. Of moet de
laatste maanden onder een steen hebben gelegen. Alle apothekers weten inmiddels dat we
naar de EWPM in Dresden gaan. Met dank aan een enthousiast meewerkend KNMP-bureau.
Verschillende jonge, vrouwelijke apothekers hebben al hun motivatie opgestuurd om een
gratis ticket te bemachtigen. En gelijk hebben ze. Het belooft een mooie studiereis te worden
met een record aantal NOVA-leden en zelfs veel animo voor het aantrekkelijke
partnerprogramma M/V.
In de media is ondertussen de discussie opgelaaid over vrouwelijk leiderschap, nu de politieke
partijen zich opmaken voor de landelijke verkiezingen in 2021. Het besef begint door te
dringen dat een vrouwelijke lijsttrekker een electorale klapper kan maken. En daarmee komt
de eerste vrouwelijke premier van Nederland dichterbij. NOVA doet een duit in het zakje door
op social media het vuurtje op te stoken voor een volgende vrouwelijke KNMP-voorzitter. De
reacties spreken boekdelen. Vrouwelijke apothekers: rise up!
Door alle reuring gaat het NOVA voor de wind. We kunnen ons verheugen in een flink aantal
nieuwe leden. En zijn daarmee misschien wel de snelst groeiende club binnen de farmacie. De
positieve reacties op de Indian Summer Meeting bevestigen de goede vibes. En dan staat er
ook nog een spraakmakend symposium over Vaccineren op de agenda.
Lees in deze nieuwsbrief alles over de volgende zaken:
• Symposium Vaccineren, onze zorg?!
• Terugblik Indian Summer Meeting
• Verkiezing KNMP-voorzitter
• Oproep EWPM Dresden
• Vrouwelijke Leiders in de Zorg
Hartelijke groeten,
Sonja Keizers
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NOVA symposium ‘Vaccineren, onze zorg?!’
Alle voorbereidingen worden getroffen voor het
NOVA symposium op zaterdag 2 november van
11-16 uur in de Gertrudiskapel in Utrecht. Als
sprekers treden o.a. op Patricia BruijningVerhagen (kinderarts-epidemioloog), Machteld
Bongenaar (apotheker en consultant
vaccinatiezorg) en Wim Brunninkhuis (huisarts).
Dagvoorzitter is journalist en trainer Eveline
Brandt. Het belooft een zeer interessant
symposium te worden waar nog lang over
nagepraat zal worden. Accreditatie is aangevraagd. Voor NOVA-leden geldt een gereduceerde
prijs van 75 euro. Over 2 weken gaat de inschrijving open voor alle apothekers. Het aantal
plaatsen is echter beperkt. Wil je zeker zijn van deelname, stuur dan nu alvast een mail naar
info@vrouwelijkeapothekers.nl
Indian Summer Meeting: een succes story
Op zaterdag 31 augustus hebben we onze
nazomerse discussiemiddag in Nieuwkoop
gehouden. Met een groep van 15
betrokken NOVA-leden bespraken we de
thema’s #Doeslief, Vrouwen aan de Top, In
Balans en Opkomen voor Jezelf. In groepjes
deelden we ervaringen en koppelden we de
thema’s aan de ankerwaarden van de
NOVA. Meest gehoorde feedback van de
deelnemers was: hier krijgen we energie
van! De uitkomsten van de discussie zijn
verzameld en zullen in onze beleidsagenda
worden verwerkt. Deze zonnige dag
hebben we afgesloten met een feestelijke boottocht door het mooie natuurgebied van de
Nieuwkoopse Plassen. Alle deelnemers bedankt voor de inspirerende middag!

Verkiezing KNMP-voorzitter: geschikte vrouwelijke apotheker gezocht!
Welke powervrouw trekt de verhoudingen
recht? Inmiddels is de meerderheid van de
apothekers vrouw. In 175 jaar zijn echter 33
mannen en slechts 1 vrouw voorzitter van de
KNMP geweest. Naar ons idee is de tijd rijp
voor een vrouwelijke KNMP-voorzitter. Een
apotheker met lef die de KNMP een goede
koers laat varen en een boegbeeld is voor alle
apothekers. Wij doen met klem een beroep op
NOVA-leden die deze schoen passen om naar
voren te treden. Onze steun heb je! Bekijk hier
de profielschets en reageer vóór 1 oktober.
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EWPM 2019 Dresden 22-24 november: aanmelden kan nog altijd!
Ben je enthousiast geworden door alle goede
verhalen over de EWPM uitstapjes? En vind je
het leuk om je aan te sluiten bij een groep van
ca. 10 collega’s in de Nederlandse delegatie?
Maak dan snel je agenda vrij voor eind
november. Reizen naar Dresden kan per
vliegtuig maar er gaat ook een groepje met de
auto. Dresden is een prachtige stad en de
EWPM is geaccrediteerd als nascholing. Check
hier het programma en schrijf je in. Neem
contact op met Linda de Graaf als je meer
informatie wil.

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!
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