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Beste NOVA-leden,
De corona-crisis duurt voort. Hoewel we mondjesmaat weer wat meer bewegingsruimte
krijgen, blijven de mogelijkheden voor NOVA beperkt. Voor een vereniging die het moet
hebben van netwerkbijeenkomsten en sociale contacten zijn het karige tijden. ‘Huidhonger’
is misschien een te groot woord, maar ik mis het wel om NOVA-collega’s in levende lijve te
ontmoeten. Al was het maar omdat ik daar altijd vrolijk van word en me gestimuleerd voel
om door te gaan.
Ondanks de intelligente lockdown draait de wereld gewoon door. Voor
apotheekmedewerkers is het nieuwe normaal om farmaceutische zorg op afstand te
verlenen. Dat betekent medicijnen bezorgen of via een kluis verstrekken. De empathie die
nodig is om zorg op maat te leveren, gaat daarbij hopelijk niet verloren. Oog blijven
houden voor de kwetsbaarheid van patiënten is zeker ook van essentieel belang om onze
signaalfunctie voor huiselijk geweld waar te maken.
Achter de schermen heeft NOVA er bij de KNMP op aangedrongen om serieus werk te
maken van de meldcode Masker-19 in Nederlandse apotheken. Het siert de KNMP en het

ministerie van VWS dat zij elkaar snel hebben gevonden om dit initiatief van de grond te
krijgen. Elk slachtoffer dat bevrijd kan worden uit een benarde thuissituatie is er één. De
apotheek als vluchtheuvel voor geweld is bovendien een mooie uitwerking van onze
kernwaarde maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Verder hebben we de afgelopen tijd het video-vergaderen omarmd. Zo hebben we met
NOVA kunnen doorwerken aan de lopende projecten. Voor de ALV vonden we het digitale
contact toch te onpersoonlijk en hebben we gekozen voor uitstel. Om het NOVA-gevoel
warm te houden, lees je in deze nieuwsbrief over wat er allemaal nog meer speelt binnen
onze vereniging.

Graag tot gauw,
Sonja Keizers

ALV en hoe nu verder
De ALV van mei wordt verplaatst.
Daarbij maken we gebruik van de
Spoedwet ALV, die het verenigingen
mogelijk maakt om vanwege de
corona-crisis af te wijken van de
normale procedures. We hopen de
vergadering in het najaar te
organiseren, samen met de workshop
Leefstijlfarmacie en Integrative
Medicine van Nienke Oosterhof. De
datum voor de ALV volgt zo spoedig
mogelijk.

Gelijke lonen?
Een groep farmakundestudenten heeft
in opdracht van NOVA onderzoek
gedaan naar loonverschillen onder
apothekers. Hoewel het slechts een
verkennend en kleinschalig (n=32)
onderzoek is, hebben zij een aantal
interessante bevindingen gedaan. Zo
blijken mannelijke apothekers en
vrouwelijke apothekers even vaak te
onderhandelen over hun salaris. Bij
mannelijke apothekers verloopt dit
onderhandelen doorgaans succesvol,
terwijl dit bij vrouwelijke apothekers niet
altijd het geval is.

Medicijnen M/V
Binnen de Nederlandse Vrouwen Raad
(NVR) zijn we met NOVA betrokken in
de werkgroep ‘Vrouw, Gezondheid en
Zorg’. Voor ons eigen vakgebied willen
dit thema uitwerken met het project
‘Medicijnen M/V’. Doel van het project
is om een platform te maken over
vrouwspecifieke farmacotherapie. Wil
je meewerken aan dit project? Laat het
dan weten. We kunnen je hulp goed
gebruiken.

EquityRx
Het verbeteren van de positie van
vrouwen in de farmacie, is niet alleen
voor NOVA belangrijk maar staat ook
internationaal op de agenda. De
International Pharmaceutical
Federation voert onder de naam
EquityRx een programma uit om
vrouwen te ‘empoweren’ en
gendergelijkheid in de farmaceutische
wereld te bevorderen. Wij voelen ons
gesterkt door de ruggensteun van de
FIP en zullen er alles aan doen om
Nederland aan te laten sluiten bij de
ontwikkelingen van onze buitenlandse
vakzusters en -broeders.

Young Feminist Weekend
Dit jaar zal de NVR weer een Young Feminist Weekend organiseren. Het weekend is
bedoeld om jonge vrouwen de gelegenheid te geven elkaar te versterken en
inspireren om positieve veranderingen in Nederland te realiseren. Vorig jaar was de
eerste editie een groot succes. Ook apotheker en NOVA-lid Roya Sorghabi was van
de partij. NOVA leverde een (bescheiden) financiële bijdrage. We zouden het leuk
vinden als bij het volgende YFW opnieuw een apotheker meedoet. Lijkt het je wat?
Kijk hier voor meer info.
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