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Het 100-jarig bestaan van onze Engelse zustervereniging was er eentje om naar uit te kijken. 
Collega’s vanuit de hele wereld weer spreken, een congres mede georganiseerd door prof. 
dr. Kumar (voorzitter MWF) dus wetenschappelijk dik in orde en een galadiner in de House 
of Lords. 

Vooral Hare Koninklijke Hoogheid Princess Anne liet een onuitwisbare indruk achter door 
een bevlogen speech over haar affiniteit en verbondenheid met de medische wereld door de 
geschiedenis heen. Zij schetste een feilloos beeld van het belang en de invloed van de MWF 
voor de medische wereld, met in het bijzonder de positie van de vrouwelijke arts. 

Dr. Lesley Hall, archivaris en historicus presenteerde ons de geschiedenis van de vrouwelijke 
arts. De strijd vooral die vrouwen sinds 1916 moeten leveren om hun vak te mogen 
uitoefenen. Een aantal mijlpalen waren de eerste vrouwen die chirurgijn waren vanaf 1916, 
de na-oorlogse Elisabeth Wilson (1931), maar ook prof. Dr. Lesley Regan, het eerste 
vrouwelijke lid van de Royal College Of Surgeons in 214 jaar. Tekenend blijft de ongelijkheid, 
die tot op de dag van vandaag vrouwen benadeelt. De grote ondersteunende rol van MWF 
voor het vrouwelijk medisch talent dor de jaren heen werd veelvuldig onderstreept. En dit 
alles in indrukwekkende zalen van The British Medical House. 

Dr Vijaja Nath, directeur leadership development, leadership foundation for higher 
Education, deelde op zeer gevatte en inspirerende wijze haar 26 jaar ervaring over 
leiderschap. Een ander mooi rolmodel was Prof dr Ilora Finlay. Professor palliatieve 
geneeskunde, Barones, een van de vrouwelijke leden van de House of Lords sinds 1958, gaf 
een ochtend lezing over de palliatievenzorg en ontroerde de mensen door kindertekeningen 
te delen van haar patiënten. 

  



 

Prof dr. Ilora Finlay: how people die, remains in the memory of those left behind 

 
De begeleiding van mantelzorgers en kinderen van mensen met een maligniteit is essentieel 
en onderbelicht. Op haar invitatie mochten wij dineren in de House of Lords, waar we ook 
kennis maakten met HRH The Duchess of Gloucester, Patron van MWF. Een historische plek, 
waar mooie gesprekken werden gevoerd met internationale collegae. 

Het wetenschappelijk niveau was hoog, de presentaties en posters interessant, met een 
terecht prijs voor mijn collega en co-chair Sonia Adessera. De extra-curriculaire activiteiten 
leverden mooie gespreksstof op. Kortom een bijzonder geslaagd congres! 

U kunt wel raden dat ik uitkijk naar de volgende MWIA events, waar ik u ook graag 
verwelkom in dit waardevolle netwerk. Dit najaar zullen er nog regionale meetings worden 
gehouden in Hong Kong, Ottowa Chicago en Londen. Volgend jaar staat zeker congres van 
onze Italiaanse collega’s in April (vanaf 27e), Palermo op de agenda. Maar waar ik echt graag 
met een mooie Nederlandse delegatie naar toe hoop te gaan is natuurlijk de Centannial (het 
100-jarig bestaan) van MWIA, 24-27 juli 2019. Mochten jullie nog aanvullende informatie 
willen, hoor ik dit natuurlijk ook graag! 
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