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Impact Avondklok op Mensen

Zonder geluk, vaart
niemand wel 

Door Astrid van Heumen (voorzitter
Hoofdbestuur) 
VVAO, Afdeling Amsterdam

In ongekende tijden van een land,
een wereld in collectieve
‘lockdown’, is het wat we allen
voor onmogelijk hielden een feit.
In ons welvarende, gelukkige
Nederland leven wij, voor het

Hoe moet dit nu verder, denken we
allemaal. Hoe zal de wereld er uit
gaan zien? Wat zal de toekomst
behelzen voor onze geliefden en
dierbaren, maar ook voor de
volgende generaties jonge,
hoogopgeleide vrouwen? Van enkele
wijze vrouwen, oudere leden van de
VVAO, heb ik begrepen dat het
vooral belangrijk is om te volharden,
te blijven geloven, te geloven in het
goede en vooral toekomstplannen te
blijven maken.
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eerst sinds ruim 75 jaar, in tijd van
vrede met een avondklok.
Onwerkelijk, maar het is echt
waar!

Psychische klachten
en sociale gevolgen
door corona 

Door Doortje Wynia en 
Riet van den Berg 
VVAO, Afdeling Zwolle

Wat doet coronastress met het
individu? Het model voor het
ontstaan van stoornissen gaat uit
van het individu, maar geeft
onvoldoende verklaring voor de
toename van onvrede in de
bevolking met name bij jongeren.
Daarom wordt in dit artikel ook
gekeken vanuit sociologisch
perspectief. 

In dit artikel wordt geprobeerd
antwoord te geven op de navolgende
vragen: ‘Wat zijn de gevolgen van
een lockdown in het kader van

Covid-19?’, ‘Wat doet dit met de
geest van de mens? en ‘Verklaart
dat de rellen en plunderingen?’. Een
artikel van uit de psychiatrie en
sociologie.
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Het virus stoppen
en het tij keren 

Door Eline Dekeyster 
VVAO, Afdeling Leiden

Wetenschappelijk onderzoek leidt
tot kennis en innovatie, die kan
worden ingezet om diverse doelen
na te streven. Op dit moment
hebben alle wetenschappers in de
hele wereld één doel en dat is met
elkaar en met het brede publiek
‘het virus stoppen en het tij
keren’.

Doordat we samen één doel
nastreven, zijn de samenwerkingen
intens en dat stelt ons in staat om
bergen te verzetten. Zo is het
ongelooflijk hoeveel we op het
gebied van vaccinontwikkeling
hebben bereikt in slechts één jaar
tijd. Het is wonderlijk mooi en toch
ook pijnlijk tegelijk. Ik zie  
bijvoorbeeld hoe collega’s zichzelf en
hun gezin verwaarlozen vanuit
maatschappelijk verantwoor-
delijkheidsgevoel. De balans is zoek,
maar we gaan door. Met elkaar, voor
elkaar.

Niets is wat het lijkt….
Door Herma Kluin
Recherchebureau Incognito 

Voor ons allen is de huidige

Bij seksueel huiselijk geweld is 43%
van de slachtoffers jonger dan 18
jaar. Bij 57% van de incidenten zijn
kinderen betrokken. Een kwart is zelf
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coronatijd een bijzondere periode.
Voor anderen is deze periode
ronduit riskant en zelfs
gevaarlijk. In dit artikel
enkele cijfers en feiten over de
aard en omvang van seksueel
misbruik en huiselijk geweld in
Nederland.

mishandeld en driekwart is getuige. 
Per jaar zijn er zo’n 119.000 kinderen
slachtoffer. Er is veel verborgen leed.
Het leed dat niet wordt besproken en
bij velen ook niet of nauwelijks
bekend is: kindermisbruik!

Wie zorgt er voor de
kinderen? 

Door Isabel Son  
Buiten Promovenda, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Leiden

De economie van het land is erbij
gebaat als ieder van ons aan het
werk is. 

Dat wil zeggen, alle mannen en
alle vrouwen. De productiviteit
van het land zal groeien als de
arbeidsparticipatie hoger is en
toch scoort Nederland, zeker in
vergelijking met de ons omrin-
gende landen, wat dit betreft niet
hoog. 

Niet alleen werken in alle EU-
lidstaten vrouwen minder dan
mannen, ze verdienen ook vaker een
lager uurloon en zij zijn minder vaak
in hogere functies te vinden. Op al
deze hiervoor genoemde punten
doet Nederland het nog slechter.
Gelukkig is er ook een lichtpuntje, 
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want de Nederlandse vrouwen
hebben een beduidend hoger
opleidingsniveau (52%) dan de
vrouwen in de ons omringende
landen (45%). Opvallend is verder
dat Nederlandse vrouwen meestal in
deeltijd werken. Nergens komt dat
zoveel voor als hier.

Communicatiemissers rondom COVID-19
Door Henriëtte van Norel (Secretaris
Hoofdbestuur) 
VVAO, Afdeling Den Bosch - Tilburg 

Eerlijkheid en transparantie, dat
zijn dé kernbegrippen in de
journalistiek. Als een verhaal
geloofwaardig moet worden
overgebracht op het publiek, dan
is het van groot belang dat de
inhoud gestoeld is op feiten. In dit
artikel communicatiemissers
rondom COVID-19. 

Voor een goede communicatie en
het behoud van geloofwaardigheid is
het cruciaal om als boodschapper te
durven zeggen dat je het nog niet
weet, maar dat je er later op
terugkomt en daar gaat het op dit 

Voor een goede communicatie en
het behoud van geloofwaardigheid is
het cruciaal om als boodschapper te
durven zeggen dat je het nog niet
weet, maar dat je er later op
terugkomt en daar gaat het op dit 
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