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Beste NOVA-leden,
Wat gaat 2020 ons brengen? Een nieuw decennium is een mooi ijkpunt om te bedenken
waar we staan en hoe de volgende jaren eruit gaan zien. Krijgen we een turbulente tijd met
grote veranderingen en veel ‘joie de vivre’? Ik hoop het wel, zodat we ook in deze eeuw
kunnen spreken van de roerige jaren twintig. In apothekersland waait in ieder geval al een
frisse wind. Met Aris Prins aan het roer van de KNMP hebben we weliswaar nog geen
vrouwelijke voorzitter maar dan toch een vernieuwende voorman die echt voor het vak
kiest. Hij mag de komende jaren laten zien dat hij ook affiniteit heeft met de ankerwaarden
van vrouwelijke apothekers. Een goed voorbeeld daarvan is het hartverwarmende initiatief
'Omgaan met emoties in de apotheek' van het Prinses Maxima Centrum voor
kinderoncologie. Dit project is genomineerd voor de KNMP Zorginnovatieprijs 2020.
Hopelijk komt het als winnaar uit de bus. Een andere prijzenverzamelaar is Maryse
Spapens. Met haar project ThuisBeter timmert zij stevig aan de weg. We zijn dan ook blij
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dat Maryse ons wil ontvangen voor een bezoek aan de poliklinische apotheek in
Dordrecht. Voor het portie ‘joie de vivre’ combineren we dat natuurlijk met een gezellige
netwerkborrel. Lees alles hierover en meer in deze nieuwsbrief.

Doe eens Dordrecht
Op donderdag 23 april zijn we met
NOVA welkom in het Albert Schweitzer
Ziekenhuis in Dordrecht. Maryse
Spapens gunt ons een kijkje in de
keuken van de poliklinische apotheek
en geeft een presentatie over haar
innovatieve project ThuisBeter,
waarmee de apotheek specialistische
farmaceutische zorg in de thuissituatie
mogelijk maakt. Het bezoek aan de
apotheek duurt van 16.30-18.00 uur.
Aansluitend gaan we naar Villa
Augustus voor een hapje en drankje.
Laat deze kans om collega’s te
ontmoeten en van elkaars werk te leren
niet aan je voorbij gaan. Meld je aan
via onderstaande knop.

Aanmelden NOVA-uitje Dordrecht

Wat NOVA-leden willen
Met een korte online enquête is de mening over NOVA gepeild. Wat blijkt? NOVA
wordt vooral gezien als een professioneel netwerk, waar het leuk is om collega’s te
ontmoeten en nascholing te volgen. De ‘vrouwenagenda’ wordt iets minder belangrijk
gevonden. De redenen om lid te worden variëren van ‘powervrouwen’ en ‘logisch
toch’ tot ‘was indertijd belangrijk’ en ‘wij moeten ons nog altijd extra bewijzen’.
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VJA-congres WO=MEN
De Vereniging van Jonge Apothekers
organiseert op 27 mei 2020 het
voorjaarscongres WO=MEN: Gelijk
behandelen betekent ongelijke
(farmacotherapeutische) behandeling.
Diverse experts presenteren de
nieuwste inzichten over m/v-verschillen
in farmacotherapie. Uiteraard vinden
we het fantastisch dat de jonge
apothekers dit onderwerp op de
agenda zetten. Het belooft een
interessant congres te worden, dat
NOVA bij iedereen van harte kan
aanbevelen!
Meer info en aanmelding
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Digitaal Nova Archief
Het NOVA-archief beslaat inmiddels een periode
van 32 jaar. Vanaf eind jaren tachtig is de
geschiedenis van de vereniging verzameld in een
indrukwekkende hoeveelheid ordners en dozen. De
laatste jaren zijn daar natuurlijk USB-sticks en cloudoplossingen voor in de plaats gekomen. Ons streven
is om het NOVA-archief volledig digitaal te maken.
Daarvoor heeft Marianne van Royen het oude
papieren archief aan ons overgedragen. Zij krijgt er
weer wat extra woonruimte voor terug. Wij bedanken
Marianne voor de goede zorgen.

Angela's angels
Cardioloog en VN vrouwenvertegenwooriger Angela Maas maakt
zich hard voor zowel een betere
gezondheidszorg voor vrouwen als een
betere positie van vrouwelijke
professionals in de zorg. Onlangs is zij
gekozen tot Meest Invloedrijke Vrouw
van Nederland. Vanuit de Nederlandse
Vrouwen Raad (NVR) doet NOVA mee
met een werkgroep die Angela voedt
met ideeën en de agenda Vrouw-engezondheid verder uitwerkt.

ALV: save the date!
De Algemene Leden Vergadering van NOVA wordt dit jaar gehouden op zaterdag 9
mei. De vergadering wordt gecombineerd met een geaccrediteerde nascholing. Dit
keer hebben we Nienke Oosterhof bereid gevonden om ons bij te spijkeren over de
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onderwerpen Leefstijlfarmacie en Integrative Medicine. Locatie en programma
volgens zo spoedig mogelijk. Noteer 9 mei alvast in je agenda!
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