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Samen Sterk tegen Corona

Een deuk in onze
vrijheid 

Door Astrid van Heumen (voorzitter) 
VVAO, Afdeling Amsterdam  

Het zijn bizarre en barre tijden
waarin we leven. Een
surrealistische werkelijkheid, die
ons steeds verder af drijft van de
wereld die we kenden. De angst
voor de gezondheid van onze
geliefden, naasten en 

onszelf noopt ons allen tot
voorzichtigheid. 

De impact van Covid-19 op de
samenleving is enorm. We ervaren
het aan den lijve. De sociale en
economische impact is ongekend.
Onzekerheden en het wegslaan van
de dagelijkse routines zijn het
nieuwe normaal geworden. De roep
om veiligheid en de angst voor de
onzichtbare vijand, het virus, laat het
ondenkbare gebeuren.
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The VVAO Next
De mogelijkheden
van RNA-
interferentie 

Door Isabel Brüggenwirth
VVAO, Afdeling Utrecht
 

Als onderdeel van een
promotietraject bij de afdeling
Hepatobiliaire Chirurgie en
Levertransplantatie in het UMCG,
doe ik momenteel onderzoek naar
RNA-interferentie. Een beurs van
het Jo Kolk Studiefonds heeft
deze onderzoeksperiode mede
mogelijk gemaakt.

In 1994 werd ik geboren in
Breukelen. Voor mijn studie
Geneeskunde verhuisde ik in 2012
naar Groningen. Naast het afronden
van mijn studie Geneeskunde, ben ik
daar momenteel bezig met een
promotietraject bij het UMCG. Zo
doe ik momenteel onderzoek naar
RNA-interferentie. Om diverse

aspecten hiervan verder te
onderzoeken ben ik begin dit jaar 6
maanden naar het RNA
Therapeutics Institute aan de
Universiteit van Massachusetts in
Amerika geweest, een
gerenommeerd instituut waar
baanbrekend onderzoek met RNA-
interferentie wordt gedaan.

VVAO rondetafelconferentie 

Lees verder

Jonge mensen

Lees verder
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Kijk online mee op 7-11-2020 om 12:30 uur: https://youtu.be/euwRxt_gY20 

Nieuwjaarsconcert 17-1-2021
Aanmelden: uiterlijk tot 30 november 2020 a.s. VOL=VOL

Aanmelden: aanmeldformulier

Stop geweld tegen vrouwen en meisjes: help mee!
25 november tot 10 december

https://youtu.be/hiSpwffEu6U

Waarde van waardedocumenten
Door Annie Kempers (spreker) 
St. Examenkamer, Apeldoorn 

‘Een leven lang leren’: we horen
het dagelijks om ons heen.
Gelukkig doen we dat elke dag en
elk moment. Het onderzoeks-
instituut ROA heeft aangetoond
dat mensen als ze  

met pensioen gaan 85% van hun
competenties ontwikkeld hebben,
nadat ze school verlaten hebben.
Maar hoe tonen we dat aan? 

Heeft u ook wel eens competenties
van een vriendin op verzoek
endorsed op LinkedIn? Wat is
daarvan de waarde? En wat is de
waarde van verstrekte open badges,
certificaten, skill-paspoorten,
vakpaspoorten, praktijkverklaringen,
vakbekwaamheidsbewijzen,
competentiebewijzen en diploma’s?
Bent u het al tegengekomen dat
gesteld wordt dat behaalde diploma’s
van 10 jaar geleden niet meer geldig
zijn? In de VVAO
rondetafelconferentie op 7
november aanstaande meer
hierover. Hier aanmelden.

Rondetafelconferentie

LEES VERDER
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OPROEP:  

‘Orange the world’ 

Door Sabah Doudou 
VVAO, Afdeling Breda

Op 25 november aanstaande is
het weer ‘Orange Day’. Op deze
Internationale Dag tegen Geweld
tegen Vrouwen roept de VVAO
iedereen op om de wereld oranje
te kleuren. Kartrekker is VVAO
Breda. 

Van 25 november tot 10 december
aanstaande zetten
provincies, gemeenten, ministeries
en maatschappelijke organisaties 

in de wereld zich in om aandacht te
vragen voor het bestrijden van
(on-)zichtbaar geweld tegen
vrouwen. Zo hebben ook de
gemeente Breda, de VVAO afdeling
Breda, Soroptimist Breda en Zonta
Breda de handen ineengeslagen.
Orange the World is een wereldwijd
initiatief dat gestart werd in 1960
door United Nations Women (UN
Women) omdat er zo veel geweld
was, en nog steeds is helaas, tegen
vrouwen en meisjes. Elk jaar gaat
deze campagne van start op ‘Orange
Day' en eindigt op de Internationale
Mensenrechtendag op 10 december
aanstaande. Wereldwijd doen meer
dan 90 landen mee.

Sociaal

LEES VERDER
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Vacatures 
 

* Oproep van één JAC-lid 
* Vacature diverse commissie-leden (internationaal en jongeren) 
* Oproep nieuwe penningmeester Hoofdbestuur 

Aanmelden: kantoor@vvao.nl

Open events 
 

7-11-2020 
Deel 1, uitsluitend voor VVAO-leden (Let op: online event) 
Extra Ledenraadsvergadering 
Tijd: 10.00 -12.00 uur (start vergadering 10.30 uur) 
Aanmelden tot uiterlijk 31 oktober: aanmeldformulier 

Deel 2, voor VVAO-leden en introducees

VVAO rondetafelconferentie en lezingen over 
'Wat is waarde? versus Wat is prijs?' 
Tijd: 12.30 uur - 14.00 uur 
Aanmelden tot uiterlijk 31 oktober: aanmeldformulier 

Locatie: online event  

17-1-2021 
Nieuwjaarsconcert Vivaldi op Parc Broekhuizen 
Deelnamekosten: lid VVAO : € 65,00 
                             Introducee : € 70,00 
Aanmelden: aanmeldformulier

10-12-2020 (besloten bijeenkomst max. 30 toegangskaarten) 
Trauer-Ode van Johan S. Bach 
Lezing over 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties  en de Dag van de
Mensenrechten, met in het bijzonder aandacht voor vrouwen 
Tijd: 19.00 uur - 21.15 uur 
Deelnamekosten: lid VVAO : € 100,00 
Introducee:                            € 110,00 

Vacatures

Agenda
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Aanmelden: aanmeldformulier 

Regionale activiteiten
 

5-11-2020 
De Papier Biënnale 2020 
Organisator: Afdeling Delft 
Deelnamekosten: 4,00 p/p 
Aanmelden: https://www.vvao.nl/agenda 

5-11-2020 
China en de barbaren door auteur Henk Schulte Nordholt 
Organisator: Afdeling Haarlem 
Deelnamekosten: nog onbekend 
Aanmelden: https://www.vvao.nl/agenda

25-11-2020 
Orange the World
Door Afdeling Haarlem 
Kosten: geen 
Aanmelden: https://www.vvao.nl/agenda 

25-11-2020 
Samenkomst Stop geweld tegen vrouwen 
Door Afdeling Breda 
Kosten: geen 
Aanmelden: https://www.vvao.nl/agenda
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