VNVA bestuur - Jaarverslag 2019
Thema: Kennismaken, verleiden en activeren
De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen heeft zich in 2019 ingezet om essentie en
existentie van de vereniging helder voor het voetlicht te brengen, haar zichtbaarheid te vergroten en
potentiele (jonge) leden te bereiken. Het toekomstsperspectief van de vereniging is uitgewerkt
waardoor ook een aantal nieuwe structuren zijn ingezet ter modernisering, waaronder het
contributiemodel. De focus van de vereniging ligt bij de organisatie van een tweetal symposia per
jaar, de organisatie van landelijke netwerkavonden en de maandelijkse nieuwsbrieven. Via de
website van de VNVA worden activiteiten en nieuwsberichten aantrekkelijk in beeld gebracht. Aan
het eind van 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om over te stappen op een nieuw
ledenbeheersysteem afgestemd op de huidige wet- en regelgeving. Aan dit ledenbeheersysteem is
een online community platform gekoppeld met mogelijkheden zoals agendabeheer, delen van
documenten, besloten netwerkgroepen, etc.
Bestuur
Ad-interim voorzitter Lydia Ketting-Stroet kon, samen met mede bestuursleden Wybrich Cnossen,
Lobke van Overbeek en Lotte Raadschilders, in de voorjaarsledenvergadering een nieuw bestuurslid
installeren en wel Annelie Bisschops. Annelie was al bekend binnen het bestuur omdat zij in 2018 het
zwangerschapsverlof van Lobke en Wybrich invulde. Dit jaar was er nog een zwangerschap te melden
en wel van Lotte Raadschilders. Lewi Vogelpoel, die recent afgevaardigde naar de NVR werd, bood
spontaan aan dit zwangerschapsverlof op te willen vangen. Lydia Ketting-Stroet gaf in de
voorjaarsledenvergadering aan dat zij haar ad-interim voorzitterschap wilde omzetten naar een
voorzitterschap. Een bericht dat met blijdschap werd ontvangen. In de najaarsledenvergadering werd
de invulling van het zwangerschapsverlof door Lewi omgezet naar een officieel
bestuurslidmaatschap. Lotte trad in de najaarsledenvergadering onverwacht af omdat de combinatie
opleiding, moederschap en bestuurslidmaatschap niet haalbaar voor haar was. De zittingstermijn van
Wybrich was vrijwel verstreken en ook zij trad, na een actief bestuurslidmaatschap, in de
najaarsledenvergadering af om voldoende tijd te hebben voor haar opleiding en gezin. De vraag om
extra bestuursleden blijft urgent om de vereniging op een goede manier te leiden.
De bestuursvergaderingen die eens per zes weken worden gepland, waren intensief maar ook
constructief, met volle agenda’s en frequent tussentijds emailoverleg. Het secretariaat met
Joke Selhorst aan het roer leverde de constante betrouwbare ondersteuning.
Leden van de VNVA worden bij de vereniging betrokken door het instellen van ad hoc werkgroepen
bijvoorbeeld bij de organisatie van symposia, netwerkavonden, e.d. en door het inzetten van
ledenraadplegingen.

Toekomst van de VNVA
In de afgelopen jaren hebben een aantal onderzoeken en bijeenkomsten plaatsgevonden waaruit
duidelijk is geworden dat de VNVA nog voldoende bestaansrecht heeft. De focus van de vereniging
moet beperkt worden zodat de activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd en bijgewoond kunnen
worden. De VNVA is in de positie om de manier van werken van vrouwelijke artsen voor het voetlicht
te brengen zodat deze de norm kan worden. Het lidmaatschap van de VNVA is alleen beschikbaar
voor vrouwen waarbij mannen zeker aan activiteiten mogen deelnemen. Samenwerking met andere
organisaties blijft opportuun waarbij de doelstelling van de VNVA op zichzelf blijft staan. Om de
VNVA financieel gezond te houden, is een nieuw contributiemodel gepresenteerd in de
najaarsledenvergadering van 2018. Dit gewijzigde en vereenvoudigde contributiemodel is dit jaar
ingezet en goed verlopen waarbij met name begrip werd uitgesproken over de veranderingen.
In september werd, onder leiding van Ina Vader, een Beleids- en Bestuursweekend georganiseerd
voor actieve VNVA leden waarbij aandacht werd besteed aan het uitstippelen van de koers van de
VNVA om te zorgen dat het unieke karakter van de vereniging geborgd blijft op een manier die past
in deze tijd. Er was in dit weekend ook tijd voor onderlinge contacten. Het Beleids- en
Bestuursweekend werd bijgewoond door tien actieve leden. Er werden diverse actiepunten
benoemd die uitgewerkt kunnen worden door leden en bestuur waaronder de hernieuwing van de
commissie START en het mentorennetwerk.
Nieuwe initiatieven
In 2018 werd voor de eerste maal de VNVA Essay Prijs uitgereikt. De VNVA Essay Prijs is in het leven
geroepen om, jonge, mensen vanuit een andere doelgroep en achtergrond aan te spreken, naast de
wetenschappelijke achtergrond van de Corrie Hermannprijs. Mensen werden uitgenodigd een essay
te schrijven over een maatschappelijk of gendergerelateerd onderwerp dat hen bezig houdt. De
oproep voor het indienen van essays om in aanmerking te komen voor de VNVA Essay Prijs is in 2019
wederom ingezet waarbij als thema werd gekozen: 100 jaar Vrouwenkiesrecht. De VNVA Essay Prijs
is aansluitend aan de najaarsledenvergadering uitgereikt, na beoordeling van de ingezonden essays
door de Essayprijs Jury. Helaas kon de prijswinnares niet aanwezig zijn bij de uitreiking waardoor er
op andere wijze aandacht aan de uitreiking is gegeven.
In het najaar werd door Lobke van Overbeek en Lewi Vogelpoel, de eerste ‘huiskamer bijeenkomst’
georganiseerd met als thema: zwangerschap en werk en met medewerking van de LAD. De eerste
bijeenkomst werd gehouden in Purmerend en werd door zeven VNVA leden bezocht.
Deskundigenpool
De oproep voor een deskundigenpool is ingezet om snel en adequaat en inhoudelijk te kunnen
reageren op actualiteiten. Er werd enthousiast gereageerd op deze oproep en er werd een
deskundigenpool samengesteld die kan worden geraadpleegd. Voorzitter Lydia Ketting-Stroet heeft
al een aantal malen gebruik gemaakt van deze deskundigenpool in het kader van de #MeToo
discussie en het tekort aan de anticonceptiepil met alle gevolgen van dien.
Positionering VNVA
Er is wederom veel aandacht besteed aan de digitale VNVA Nieuwsbrief en de website. De kopij die
voor de invulling van deze digitale Nieuwsbrief, met regelmatig nieuwe rubrieken, wordt
aangeleverd, komt uit een steeds grotere groep leden. Door de nieuwsberichten te koppelen aan de
website van de VNVA worden leden en niet-leden naar de website getrokken. Gelukkig wordt
regelmatig gehoord dat de digitale Nieuwsbrief met veel plezier wordt gelezen. Door de korte
doorlooptijd van de digitale Nieuwsbrief kunnen actualiteiten snel onder de aandacht van de leden
worden gebracht. De Nieuwsbrief is in 2019 negen maal uitgebracht.

VNVA evenementen 2019
Tweemaal werd een Algemene Ledenvergadering gehouden. De voorjaarsledenvergadering op
30 maart 2019 werd gevolgd door het Symposium: “Farmacotherapie M/V: soms is onderscheid
nodig” met lezingen door Christine Gispen, Irene van der Horst en Agnes Kant. Prijswinnares Loes
Visser, ziekenhuisapotheker, mocht voor de eerste keer als niet vrouwelijke arts de Corrie
Hermannprijs in ontvangst nemen. Vanuit verschillende invalshoeken werd tijdens dit symposium de
aandacht voor individuele verschillen met betrekking tot geneesmiddelen belicht. Het Corrie
Hermannprijs Symposium werd goed bezocht en er was volop ruimte voor ontmoeting.
De najaarsledenvergadering werd voorafgaand aan het lustrumcongres van de VNVA afdeling NoordNederland ‘Vrouwen kiezen. Van kiesrecht tot keuzestress’ in Groningen gehouden. Vanwege deze
locatie waren er extra veel VNVA leden uit de afdeling Noord-Nederland aanwezig.
Het feestelijke VNVA Lustrumcongres van de afdeling Noord-Nederland getiteld ‘Vrouwen kiezen.
Van kiesrecht tot keuzestress’, werd goed bezocht door een groot aantal vrouwelijke artsen van alle
leeftijden waarbij de gasten door ‘Aletta Jacobs’ werden ontvangen. Het lustrumcongres was gevuld
met boeiende en gevarieerde lezingen. Het lustrumcongres werd afgesloten met een hapje, drankje
en muzikale omlijsting.
VNVA Activiteiten 2019
Het bestuur en de voorzitter hebben dit jaar diverse externe, landelijke (netwerk) activiteiten op zich
genomen. Aan het begin van het jaar werd de Nieuwjaarsreceptie van de KNMG bezocht en waren er
gesprekken met o.a. de KNMG, de LHV en het Capaciteitsorgaan.
Er werden (hernieuwde) contacten gelegd met o.a. VVAA, De Geneeskundestudent, NVR, Women
Inc, RVS, VVAO, etc.
Met de LAD werd een samenwerking aangegaan voor de huiskamerbijeenkomsten in het kader van
het thema zwangerschap en werk.
Op initiatief van het UMCU werd een gesprek gepland over het meldpunt seksuele intimidatie van de
VNVA.
Nieuwe contacten werden gelegd met o.a. journalist Eva Berghmans, ‘Dokters in debat’, ‘Dokters op
hakken’ en Dagvandevrouwen. De VNVA is opgenomen in het netwerk van ‘Dagvandevrouwen’ met
een vermelding op hun website.
De VNVA heeft een bijdrage geleverd aan de documentaire “Aletta’s reizen”. Lydia Ketting heeft
samen met Angela Maas de première van deze documentaire bijgewoond.
Lewi Vogelpoel was aanwezig op Prinsessendag en bij het ontbijt met de Minister.
Lydia Ketting-Stroet woonde het KNMG congres bij en was aanwezig bij het Publiek debat Zorg voor
Samenhang en het congres Vrouwelijke leiders in de Zorg.
Annelie Bisschops was aanwezig bij het Congres Gender en Gezondheid en de presentatie Monitor
2019 van het LNVH.
De vertegenwoordiging van de VNVA binnen de Nederlandse VrouwenRaad (NVR) wordt verzorgd
door Lewi Vogelpoel. Lewi was aanwezig bij Algemene Ledenvergaderingen van de NRV met
uitzondering van de laatste vergadering die samenviel met het lustrumsymposium van de afdeling
Noord-Nederland, en was nauw betrokken bij diverse vergaderingen en activiteiten zowel fysiek als
per mail. De VNVA heeft een bijdrage geleverd aan het Summer School project dat door de NVR werd
geïnitieerd. Prof. dr. Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen, is gekozen door de jury als
VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020.
Bij diverse bijeenkomsten voor jonge artsen was de VNVA aanwezig middels de, vernieuwde, PR flyer
in de goodiebag.

In het kader van maatschappelijke betrokkenheid en de functie van de VNVA is er in 2019 steun
gegeven aan initiatieven zoals het vrouwenquotum, anticonceptie in het basispakket en gratis
anticonceptie in het kerstpakket, verlenging ouderschapsverlof, kwaliteitsstandaard taalbarrières aan
de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.
De contacten met de MWIA – Medical Women International Association – werden behartigd door
Cisca Griffioen en Geneviève Koolhaas. Tijdens het 100-jarig bestaan van de MWIA werd
Cisca Griffioen, welverdiend, benoemd tot erelid van deze eerste vrouwelijke artsenvereniging.
Wybrich Cnossen heeft de essay van Mala Misra die werd gekozen tot Essayprijs winnares 2019
bewerkt tot een artikel die werd ingediend bij de MWIA.
Trainingen
De VNVA richt zich, als netwerkvereniging van netwerken, al enige jaren op het aanbieden van
trainingen en workshops voor haar leden en ook voor niet-leden. Belangrijk aspect bij het aanbieden
van deze trainingen en workshops is het feit dat er korting wordt gegeven aan leden van de VNVA.
Zo is er inmiddels een mooi aanbod aan trainingen samengesteld, te weten:
de Leergang Strategisch Leiderschap door Caty Asscher, de Leergang Effectief Leiderschap door
Margreet van Rixtel en de Leergang Medisch Leiderschap van artsen voor artsen door Moniek de
Boer en Angelique van Dam.
En de workshops ‘Probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties door Ina Vader, Training
Body & Mind Management, Tijd voor Bezinning door Lemniscaap, Online training ‘Rust in je hoofd,
plezier in je leven’ door Aqualime, etc.
Met bovenstaande activiteiten heeft de VNVA zich ingezet voor de versterking van de positie van
vrouwelijke artsen, bij voortduring aandacht gevraagd voor de gendersensitieve geneeskunde en
tevens meer betrokkenheid gegeven aan maatschappelijke problematiek. De VNVA blijft actief in het
zoeken van samenwerking met en invloed uitoefenen op koepelorganisaties, media en politiek.
Tegelijkertijd hoopt het bestuur dat de herbezinning op de waarden van de VNVA, samen met haar
leden, verder zal leiden naar een herkenbare vereniging die met de inzet van haar leden en in
samenwerking met andere netwerken tot uitwerking van haar doelen kan komen.
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