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 XIIIe lustrum VNVA Noord-Nederland 

Vrouwen kiezen. Van kiesrecht tot keuzestress. 

Lustrumsymposium met o.a. Mineke Bosch, Trudy Dehue,  
Gerbrich Galema, Lawrencia Dsane en Speak up dear.  
Lustrum Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen,  
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, Uitreiking VNVA Essayprijs. 
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In 2019  is het 100 jaar geleden dat Nederlandse vrouwen actief kies-
recht kregen. Dat hebben we allemaal te danken aan strijdbare vrouwen! 
Reden voor feest! De rol van Aletta Jacobs kan daarbij niet genoeg on-
derstreept worden.  Er is sindsdien veel veranderd zoals de titel van ons 
lustrumsymposium aangeeft:  
         Vrouwen kiezen. Van kiesrecht tot keuzestress. 
We willen daarmee de ontwikkeling van beperkte keuzes naar een over-
daad aan keuzes en keuzevrijheid bespreken. Wat doet dit met vrouwelij-
ke artsen?  Wat valt er te kiezen en hoe maak je de juiste keuzes?  
En hoe zorg je dat je zichtbaar bent en gekozen wordt? We sluiten daar-
om af met een korte training over profileren en presenteren. 

De lustrumdag heeft een feestelijk karakter met veel ruimte voor ont-
moeting en interactie met een mooi symposium, een lunch,  borrel en 
dinerbuffet – waarbij we als VNVA uitdrukkelijk willen vermelden dat 
ook mannelijke belangstellenden zijn uitgenodigd.

Ben jij erbij en durf je met ons te kiezen? Wil je alles te weten 
komen over dit festijn? 

Kijk op onze website (www.vnva.nl) en meld je aan!  
Voor het symposium is accreditatie aangevraagd (ABAN).

Graag tot dan!
Mede namens bestuur VNVA, 
lustrumcommissie & bestuur VNVA Noord-Nederland 

Vrouwen kiezen. Van kiesrecht tot keuzestress.

VNVA Essay prijs 2019
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Programma
10.00  ontvangst in Van Swinderen Huys 
10.30  Algemene ledenvergadering VNVA  
Voorzitter Lydia Ketting-Stroet 

12.00 Lunch 
Ontvangst en inschrijving voor het lustrumcongres 
           “Vrouwen kiezen. Van kiesrecht tot keuzestress”
 
Start lustrumsymposium VNVA Noord-Nederland 
13.00  Welkom! Er is iets te vieren! Opening “vrouwen kiezen”
duo dagvoorzitters Tineke Slagter, Eva Ensink
13.10   Kiesrecht als middel, Gelijk Staatsburgerschap als doel
dra. Artemis Westenberg, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwen-
arbeid en Gelijk Staatsburgerschap - 125 jaar geleden opgericht door Aletta Jacobs (1894)
13.15  100 jaar Vrouwenkiesrecht. Vrouwelijke artsen tussen politiek en wetenschap
prof. dr. Mineke Bosch, hoogleraar Moderne Geschiedenis RUG 
13.45   Keuzestress: geluk als plicht en prestatie 
prof. dr. Trudy Dehue, emeritus hoogleraar theorie & geschiedenis van de psychologie RUG
14.15   Van student tot specialist, een carrièrepad vol keuzes en stress
Gerbrich Galema, Aios Anesthesiologie, voorzitter assistentenvereniging in het UMCG 
14.45   Ik heb gekozen! 
Lawrencia Dsane, Aios Gynaecologie / Verloskunde  

15.00   Theepauze

15.30   Speak up dear !  
Ina Giessen, presentatietrainer Nobbe Mieras trainingen 
16.25   Take home message dagvoorzitters 
Tineke Slagter, Eva Ensink 
16.30  Uitreiking VNVA Essayprijs 2019 
Marith Volp, voorzitter jury Essayprijs
16.50  Dankwoord en afsluiting 
Lydia Ketting-Stroet, voorzitter VNVA   

17.00   Borrel met muzikale ondersteuning door het der Aa-kwartet    
18.15   Dinerbuffet en feestelijke afsluiting



Praktische gegevens

Datum:  Zaterdag 23 november 2019
 
Locatie:  Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19, 9712 GC Groningen

Kosten:  VNVA-leden: € 75,00
  Niet VNVA-leden: € 95,00
  Bijdrage diner: € 30,00 (deze kosten komen bovenop de deelnemersfee)
   
  Studenten worden gesponsord door KNMG District Groningen/Drenthe 
  Bijdrage studenten geneeskunde en co-assistenten (M/V):
  Deelname symposium – studententarief € 5,00
  Bijdrage diner - studententarief (vol = vol) € 5,00 
  (deze kosten komen bovenop de deelnemersfee)

Bereikbaarheid: Treinstation Groningen - circa 14 minuten lopen
  Treinstation Groningen, met bus naar de Grote Markt – circa 4 minuten lopen
  P+R buiten Groningen, met bus naar Grote Markt – circa 4 minuten lopen
  Auto, parkeergarage Ossenmarkt – circa 4 minuten lopen

Aanmelding: Meld je aan via de website www.vnva.nl - Inschrijving is geldig na betaling.

Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd bij: 
  Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) 
 
  Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Bij overschrijving van het  
  maximum aantal deelnemers hanteren wij een wachtlijst.
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 XIIIe lustrum VNVA Noord-Nederland 

Vrouwen kiezen. Van kiesrecht tot keuzestress.

Groningen, zaterdag 23 november 2019  

Vragen over toegankelijkheid, dieetwensen of andere bijzonderheden? 
Neem contact op met: vnva.noordnederland@gmail.com of 050-5264179.
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