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Blijf veilig Thuis en Geniet

Het jaar 2020 loopt
ten einde
Door Astrid van Heumen (voorzitter)
VVAO, Afdeling Amsterdam

Bijna is het weer zover. Het jaar
2020 loopt ten einde. We genieten
momenteel nog van de donkere
dagen met enigszins
bevreemdende, zwoele

De Sint zal dit jaar zijn verjaardag
nog vieren en heel Nederland
verheugt zich op de kerstdagen. Om
zo even zorgeloos met geliefden
samen te zijn. Een lang gekoesterde
wens die sinds de tweede ‘lockdown’
hardop wordt uitgesproken. Wat
zullen we deze momenten koesteren
en sommige zelfs uitbundig vieren.
2020, het jaar dat ons Covid-19

temperaturen, alvorens de
feestdagen beginnen.

bracht en het jaar dat ons de
onschatbare waarde van relaties,
familie en tijd meer dan ooit deed
inzien.

Lees verder

Jonge mensen

The VVAO Next
Behandelplan op
maat met ctDNA
Door Sofie Tolmeijer
VVAO, Afdeling Nijmegen

In het kader van mijn
promotieonderzoek binnen het
Radboudumc bestudeer ik
circulerend tumor DNA (ctDNA) uit
het bloed van patiënten met
kanker en de potentie hiervan
voor het personaliseren van het
behandeltraject.
Het doel is om met een simpele
bloedtest een betere indicatie te

mogelijkheid om dit jaar het

verkrijgen voor de meest geschikte
behandeling per patiënt. Voor een

laboratorium te bezoeken, wat
helaas niet is doorgegaan door

optimale ctDNA-analyse voor
prostaatkanker is een samenwerking

COVID-19 . Digitaal zijn al wel de
eerste stappen voor een

gestart met het Vancouver Prostate
Centre, de wereldwijde expert op dit

samenwerking gezet.

onderwerp. Met een studiebeurs van
het Jo Kolk Studiefonds kreeg ik de
Lees verder

VVAO Nieuwjaarsconcert met Vivaldi
17-1-2021 in Koetshuis van Parc Broekhuizen te Leersum
Aanmelden: aanmeldformulier
(tot uiterlijk 15 december 2020)

Stop geweld tegen vrouwen en meisjes: Help mee!
25 november tot 10 december
https://youtu.be/hiSpwffEu6U

Zorg

‘Baas in eigen buik’ blijven?
Door Janneke van der Flier-Stapel
VVAO, afdeling Haarlem

Vrouwen in ons land moeten naar
een abortuskliniek om de

abortuspil op te halen op
grond van het wetboek van
strafrecht, zo bevestigde de
rechter. Zelfs in tijden van
COVID-19.
Zowel in Engeland als Ierland is het
al mogelijk om ten tijde van COVID-

19 de abortuspil met de post te
verkrijgen. The Royal College of
Obstetricians and
Gynaecologists (RCOG) heeft
hiervoor namelijk een speciale
richtlijn voor abortus hulpverlening in
tijden van Corona gemaakt. In deze
richtlijn ligt de nadruk op veiligheid
en de mogelijkheden van het
verkrijgen van medicatie op afstand,
zonder bezoek aan een kliniek.
Helaas is Nederland nog niet zover.

LEES VERDER

Economie

Pensioendeelnemers
in de kou
Door José Matheij
VVAO Afdeling Maastricht

Het afnemend vertrouwen van de
mensen in het pensioenstelsel
heeft niets te maken met het
pensioenstelsel als zodanig, maar
met het niet meer indexeren vanaf
2008. De mensen zien de
pensioenfondsen rijker worden en
hun pensioenen worden steeds
minder waard.
Vakbonden hebben 12 jaar
nagelaten daar stelling tegen
te nemen en hebben

pensioendeelnemers in de kou laten
staan. Niet vreemd dat mensen hun
vertrouwen niet alleen in het
pensioenstelsel, maar ook in de
vakbonden verliezen.
LEES VERDER

Vacatures

Vacatures
* Oproep voor één JAC-lid
* Vacature werkgroepleden (jongeren)
* Oproep portefeuillehouder Ouderen voor Hoofdbestuur
* Oproep voor één FAC-lid
Aanmelden: secretaris@vvao.nl
Agenda

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

Regionale activiteiten
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
Activiteiten op grote markt afgelast

9-12-2020
Weihnachtsoratorium van J.S. Bach door Treske Bruning
Door Afdeling Eindhoven

Locatie : Academisch Genootschap
Inlooptijd : 18.00 uur
Kosten : geen

10-12-2020
VVAO Kerstcafé
Door Afdeling Gooi en Eemland
Locatie
: Greenfield’s in Baarn
Aanvang : 18.00 uur
Kosten
: voor eigen rekening
Aanmelden : verplicht
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