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Sociaal

De wereld in greep van Corona
Een nieuwe nieuwsbrief:

Van, voor en door u
Door Astrid van Heumen
(Hoofdbestuur)
VVAO, Afdeling Amsterdam

Voor u ligt het eerste nummer van
‘The VVAO Post’, met een vette
knipoog naar ‘The Washington
Post’, waar Katharine Graham 35
jaar lang de leiding had.
Na de zelfmoord van haar man, gaf
Graham 35 jaar lang, sinds 1963,
leiding aan ‘The Washington Post’.
Graham was een rolmodel voor
velen, een vrouw met moed,
elegantie en doorzettingsvermogen,
die een uitdaging niet uit de weg
ging. In navolging daarvan komt het
hoofdbestuur van de VVAO daarom
nu, in deze verontrustende tijden,
met ‘The VVAO Post’.
LEES VERDER

Kunst bij u thuis

Kunstwerken Pieter Wiegersma. Bezoek nu de
website.

Economie

Over toezichthouden in Coronatijd

de Raad van Toezicht/
Commissarissen in crisistijd.
Desalniettemin kan je juist als
toezichthouder in een tijd als deze
nog voldoende doen. Zonder het

Door Hanske Plenge
VVAO, Afdeling Utrecht

Het ergste wat een toezichthouder
in deze Corona-verwarring kan

volledige antwoord te hebben, hier
een paar gedachten.

doen, is het drukbezette bestuur
voor de voeten lopen. Wat kan
nog wel en hoe?
Terughoudendheid is geboden voor
LEES VERDER

Zorg

GGD in crisistijd
Patiënten zijn ernstig in de war en
het afnemen van de monsters door

Door Monique Westerlaken
VVAO, afdeling 's HertogenboschTilburg

de GGD vergt veel geduld en
aandacht. De verpleeghuisarts

Zieke patiënten in een
verpleeghuis hebben corona

overlegt ondertussen wat te doen.

onder de leden. Hoe kunnen de
zorgmedewerkers zich

PBM's
Hoe kunnen zorgmedewerkers

beschermen, ondanks een tekort
aan beschermingsmateriaal?

worden beschermd? Er is een tekort
aan beschermingsmateriaal, dat
centraal wordt verdeeld. Met een
bezwaard gemoed volgt de GGD het
verpleeghuis. Af en toe is er contact.
In dit artikel meer over de rol van de
GGD vroeger en nu.

LEES VERDER

Cultureel

De HAND van de meester
Door Lieke Tax-Oude Vrielink
VVAO Afdeling 's Hertogenbosch
Tilburg

Advies: ‘Geef elkaar geen hand
meer, maar een elleboogstootje’.
Dit is dé aanleiding voor een
bespiegeling over het gebruik van
de hand.

In het bijzonder de hand van de
kunstenaar. De 100 jaar geleden
geboren Pieter Wiegersma, bekend
glazenier, binnenkort met een
tentoonstelling in Deurne te
herdenken, was een dankbaar
onderwerp. Hij beheerste als
kunstenaar zijn handwerk als één
van de besten.

LEES VERDER

Met dank aan onze auteurs
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