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“(Voor)oordelen van genderdiversiteit in de orthopedie.”



www.vnva.nl DÉ VERENIGING VAN NEDERLANDSE VROUWELIJKE ARTSENwww.vnva.nl

“(Voor)oordelen van genderdiversiteit in de  
orthopedie.”

Programma
10.00 – 10.30 uur  Ontvangst VNVA leden 
10.30 – 12.00 uur  Voorjaarsledenvergadering VNVA 
12.00 – 12.30 uur Ontvangst deelnemers symposium 

12.30 - 12.45 uur Welkom en opening 
Dr. Irene Hellemans, in het verleden werkzaam als cardioloog, erelid VNVA, dagvoorzitter
Introductie door dr. Suzan Verdegaal, orthopedisch chirurg, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, 
moderator 
Dr. Suzan Verdegaal heeft als Aandachtsgebied heuprevisie chirurgie en gepromoveerd 
op chondrosarcomen.  
12.45-13.10 uur Orthopedie het mooiste vak dat er is!   
Drs. Margot van der Grinten, orthopedisch chirurg, Erasmus MC Rotterdam
Binnen de orthopedie is het laagste aantal specialisten vrouw. Is dit een probleem? Hoe 
komt het? En wat kunnen we doen om dit te veranderen?
 
13.100-13.30 uur  ‘Dealen’ with diversiteit 
Drs. Caty Asscher, directeur Asscher Consultancy
De onbewuste, onzichtbare processen die ervoor zorgen dat de doorstroom van vrouwen 
stagneert. Wie de meerderheid en de macht heeft bepaald. Tips voor vrouwen om vanuit 
hun eigen positie invloed uit te oefenen op de versnelling.
13.30-14.15 uur Lunchbuffet

14.15-14.45 uur Diversiteit, hoe zit dat eigenlijk bij de geriatrie?
Dr. Christian Oudshoorn, klinisch geriater en internist ouderengeneeskunde, Erasmus MC 
Rotterdam 
In de presentatie zal worden ingegaan op de diversiteit binnen de medische vervolgoplei-
dingen vanuit het perspectief van de klinische geriatrie.  

14.45-15.15 uur Evidence-based diversiteit 
Prof. Marcel Levi, internist, voorzitter Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek, hoogleraar geneeskunde, Universiteit van Amsterdam en University College London 
In brede kring wordt aangenomen dat teams die zijn samengesteld uit mensen met een 
diverse achtergrond beter functioneren. Is hier wetenschappelijk bewijs voor?
15.15-15.45 uur Forum discussie met Q & A

15.45-16.00 uur Dromen, durven,  maar vooral doen!
Prof. dr. Denise Eygendaal, orthopedisch chirurg, afdelingshoofd orthopedie en sportgenees-
kunde Erasmus MC Rotterdam 
Wat is nodig om de stap van dromen, naar durven en - uiteindelijk - doen te zetten? 
Persoonlijke adaptatie speelt hierin vaak een centrale rol.  

16.00-16.30 uur Uitreiking Corrie Hermannprijs 2023 aan Denise Eygendaal
Dr. Irene Hellemans, dagvoorzitter en spreker namens de VNVA commissie  
Corrie Hermannprijs

Voor meer informatie over de sprekers, klik hier.

         
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Corrie Hermannprijs 2023 aan  
prof. dr. Denise Eygendaal organiseert de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke 
Artsen (VNVA) op zaterdag 25 maart 2023 een symposium – getiteld “(Voor)
oordelen van genderdiversiteit in de orthopedie”.

Binnen de gezondheidszorg in Nederland is de orthopedie het vakgebied met het 
kleinste aantal vrouwelijke medisch specialisten. Zou het ons wat kunnen opleveren 
als we proberen wat meer divers te worden? En zo ja, waarom zijn er eigenlijk zo 
weinig dames en hoe zit het met onze onbewuste vooroordelen? 

Tijdens het symposium “(Voor)oordelen van genderdiversiteit in de orthopedie” 
zullen vier sprekers dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belichten en er 
is een forum discussie gepland inclusief Q&A. 

Aan het eind van het symposium vindt de uitreiking plaats van de Corrie 
Hermannprijs 2023 aan prof. dr. Denise Eygendaal. Denise Eygendaal is de eerste vrouwelijke 
hoogleraar orthopedie en nu ook afdelingshoofd in Nederland en fungeert als een groot en 
ambitieus voorbeeld voor vrouwelijke collegae. Ze is oprichtster van de Ladies Society binnen 
de Nederlandse Vereniging voor Orthopedie, een netwerk van vrouwelijke orthopeden en arts-
assistenten met als doel elkaar nader te verbinden en te versterken. Dat is momenteel hard 
nodig omdat er een overschot is aan orthopeden en vrouwen eerder het vak dreigen te verlaten. 
Daarnaast is ze actief binnen de wereldwijde organisatie van Women in Orthopaedics.

Het symposium vindt plaats in de Gertrudiskapel aan het Willemsplantsoen 1c in Utrecht van 
12.00 – 16.30 uur. Aansluitend is er een receptie. Graag nodigen we u uit bij dit symposium 
aanwezig te zijn. Voor deelname aan dit symposium vragen wij een kleine entree bijdrage. 
Aanmelden via deze link.

Tot ziens op 25 maart 2023!
 

Met vriendelijke groet,
Lydia Ketting-Stroet,
voorzitter VNVA

https://www.vnva.nl/vnva-corrie-hermannprijs-symposium/sprekers/#services
https://shop.eventix.io/81ba061a-004c-4583-b0fa-80c280994f95/tickets?shop_code=kcxw42q3&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.vnva.nl%2F


Praktische gegevens

Datum:  Zaterdag 25 maart 2023 
 
Locatie:  Gertrudis Kapel (Zalencentrum In de Driehoek), Willemsplantsoen 1c,  
  3511 LA  Utrecht, telefoon 030-234 33 07  

Parkeergarages: Parkeergarage Springweg, Strosteeg 83, Utrecht 
  Parkeergarage Rijnkade, Rijnkade 3, Utrecht

Doelgroep: Leden van de VNVA en andere (professioneel) geïnteresseerden
 
Kosten*:  De entree voor VNVA leden bedraagt € 40,=
  De entree voor student VNVA leden bedraagt € 15,=
  De entree voor niet-VNVA leden bedraagt € 55,=  
  De entree voor student niet-VNVA leden bedraagt € 30,=
  
Aanmelding: Aanmelden kan tot 18 maart 2023 via deze link 

Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd bij: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) 
 
Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.  
 
* Inclusief lunch en borrel. 
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Bij vragen kunt u contact opnemen met het  
VNVA Secretariaat per email: vnvamail@vnva.nl

Achtergrond Corrie Hermann Prijs
De VNVA kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwen werkzaam in de gezond-
heidszorg als arts of anderszins die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan 
de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: 
versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering 
van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. 

Vindt u de VNVA Corrie Hermann prijs een goed initiatief? 
U kunt dat kenbaar maken door een bijdrage over te maken op 
IBAN: NL59INGB0000245532 o.v.v. Corrie Hermann Fonds.

De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA 
van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikke-
ling van de doelstellingen van de vereniging. Corrie Hermann was 
tot mei 2002 actief in de landelijke politiek.

https://shop.eventix.io/81ba061a-004c-4583-b0fa-80c280994f95/tickets?shop_code=kcxw42q3&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.vnva.nl%2F

