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“NAAR INCLUSIEVE GENEESKUNDE’’
								
Ter gelegenheid van de toekenning van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs aan
Prof. Dr. Hanneke Takkenberg organiseert de Vereniging van Nederlandse
Vrouwelijke Artsen (VNVA) op zaterdag 28 maart 2020 een symposium – getiteld
“NAAR INCLUSIEVE GENEESKUNDE’’.
Inclusieve geneeskunde betekent een veilige werkomgeving waarin artsen (V/M)
gelijke kansen hebben en patiënten ongeacht hun achtergrond optimale zorg
ervaren die aansluit op hun individuele normen, waarden en behoeften. Er is
nog veel te doen om inclusieve geneeskunde te bewerkstelligen: artsen ervaren
regelmatig geen veilige werkomgeving, en niet alle patiënten ervaren optimale
(toegang tot) zorg. Dit Els Borst symposium vraagt aandacht voor en zoekt
oplossingen om tot inclusieve geneeskunde te komen.
Het is de tweede keer dat de VNVA Els Borst Oeuvreprijs wordt uitgereikt.
Professor Hanneke Takkenberg voldoet op opvallende wijze aan de criteria voor het
in aanmerking komen voor deze prijs. Zowel wetenschappelijk als maatschappelijk
zet zij zich in voor het verbeteren van de gezondheidszorg met name ten aanzien van vrouwen:
dit geldt voor patiënten én vrouwelijke artsen.
Zij is epidemioloog en hoogleraar klinische besliskunde in cardiovasculaire interventies van de
afdeling Thoraxchirurgie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als topwetenschapper is
zij een rolmodel en coach voor vele vrouwelijke artsen en draagt op uitgebreide wijze bij aan de
toepassing van sekse specifieke resultaten van onderzoek in de cardiovasculaire geneeskunde.
Binnen het Erasmus MC heeft zij de opdracht als Chief Diversity Officer om de diversiteit op
alle niveaus in de organisatie van het Erasmus MC te bevorderen, waarbij culturele en sekseverschillen geen belemmeringen vormen maar de kracht van waaruit mensen zich kunnen
ontplooien. Professor Hanneke Takkenberg is voorzitter van het LNVH.
Het symposium vindt plaats in Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1
in Baarn van 12.00 – 17.00 uur. Aansluitend is er een borrel. Graag nodigen we u uit bij dit
symposium aanwezig te zijn. Nadrukkelijk wordt hierbij aangegeven dat ook mannen van harte
welkom zijn bij dit en andere symposia van de VNVA. Voor deelname aan dit symposium vragen
wij een kleine bijdrage. Aanmelden via onze website www.vnva.nl.
Tot ziens op 28 maart!
Met vriendelijke groet,
Lydia Ketting-Stroet,
voorzitter VNVA
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Programma
9.30 – 11.30 uur

Voorjaarsledenvergadering VNVA

11.30 – 12.00 uur Ontvangst deelnemers symposium
12.00 – 12.10 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter
Prof. Dr. Angela Maas, hoogleraar Cardiologie voor vrouwen, RadboudUMC Nijmegen.
12.10-12.45 uur
Naar Inclusieve Geneeskunde
Prof. Dr. Hanneke Takkenberg, arts-epidemioloog en Professor Klinische Besliskunde in
Cardio-Thoracale Interventies, afdeling Thoraxchirurgie, Erasmus MC in Rotterdam.
Inclusieve geneeskunde betekent een veilige werkomgeving waarin artsen (V/M) gelijke kansen
hebben en patiënten ongeacht hun achtergrond optimale zorg ervaren die aansluit op hun
individuele normen, waarden en behoeften. Er is nog veel te doen om inclusieve geneeskunde
te bewerkstelligen. Deze lezing geeft in vogelvlucht waar we staan op de weg naar inclusieve
geneeskunde.
12.45-13.30 uur
Veiligheid en gelijke kansen in de geneeskunde
Dr. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Zorg moet veilig zijn en voelen voor zowel patiënten en cliënten als voor alle artsen en
verpleegkundigen. Hoe anticipeert de inspectie op de toenemende aandacht voor inclusieve
geneeskunde?
13.30-14.30 uur

Lunchbuffet

14.30-15.00 uur
The dark side of leadership
Prof. Dr. Sabine Oertelt-Prigione, hoogleraar Gender in Primary and Transmural Care,
RadboudUMC Nijmegen.
Leadership is commonly associated with an assumption of excellence, a degree of power and
recognition and, ideally, an enthusiastic vision. We all like to think of leaders as inspirational
people within our fields of work, that foster young talent and produce game-changing innovations that will make our life better. Yet, this rarely applies.
15.00-15.30 uur
Caleidoscopisch onderwijs: van inclusiviteit naar uniciteit
Dr. Hafez Ismaili M’hamdi, universitair docent afdeling Medische Ethiek, Filosofie en
Geschiedenis van de geneeskunde, Erasmus MC Rotterdam.
Inclusief onderwijs is onderwijs dat eerlijke en gelijke kansen biedt aan verschillende studenten
met verschillende achtergronden. Dat vraagt om onderwijs waarin de diverse achtergronden
van de studenten geen belemmering zijn voor studiesucces en ontplooiing van de student.
Maar houdt het op bij het wegnemen van belemmeringen?
15.30-15.45 uur

Discussie

15.45-17.00 uur
Active bystander training: Wat kun je zelf doen?
Niet alleen metoo maar ook andere vormen van ongewenst gedrag; verzorgd door Erasmus
Centre for Women in Organisations (ECWO)
17.00-18.00 uur

Borrel
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Praktische gegevens
Datum:		
Locatie:		

Zaterdag 28 maart 2020
Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn

Doelgroep:
Leden van de VNVA en andere (professioneel) geïnteresseerden
Kosten:		
VNVA-leden: € 40,00
		
Niet VNVA-leden: € 65,00
		
		
Student VNVA leden: € 15,00
		
Student niet-VNVA leden: € 30,00
Bereikbaarheid:
		
		

Per bus vanaf station Hilversum – www.9292ov.nl
Alternatief adres voor uw navigatie systeem: Zandheuvelweg te Baarn
Parkeren op terrein Drakenburg

Aanmelding:

Aanmelden kan tot dinsdag 16 maart 2020 via www.vnva.nl

Accreditatie:
		

Accreditatie is aangevraagd bij:
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

		

Achtergrond VNVA Els Borst Oeuvreprijs
De VNVA kent de Els Borst Oeuvreprijs periodiek toe
aan vrouwen werkzaam in de gezondheidszorg als arts
of anderszins die vanuit een thematische invalshoek
een doeltreffend, en vaak langdurig, project hebben
weten uit te werken dat valt onder de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen.
De VNVA Els Borst Oeuvreprijs is ingesteld als eerbetoon aan de in 2014 overleden Els Borst. Zij was erelid
van de VNVA. Haar leven en werk stonden in dienst van
een respectvolle en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg waarbij aan de verschillen tussen individuele
patiënten optimaal aandacht besteed wordt.
Vindt u de VNVA Els Borst Oeuvreprijs een goed
initiatief?
U kunt dat kenbaar maken door een bijdrage over te
maken op IBAN: NL59INGB0000245532 o.v.v. Els Borst
Oeuvreprijs.
Bij vragen kunt u contact opnemen met het
VNVA Secretariaat per email: vnvamail@vnva.nl

www.vnva.nl

DÉ VERENIGING VAN NEDERLANDSE VROUWELIJKE ARTSEN

