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World Healthcare Forum

Mijn leven stond stil
We leven in een zorgstaat en als
de dokter zegt dat je MS hebt,
dan heb je je daar maar bij
neer te leggen. Het beste van
je leven maken met een ongeneeslijke ziekte als een zwaard
van Damocles boven je hoofd.
Actieve en levenslustige onderneemster Patricia Vorstenbos legde zich er niet bij neer. Ze geloofde niet dat de diagnose juist was en besloot uit te zoeken wat het dan wel
was. In het boek ‘Mijn leven stond stil’ neemt ze je mee in
haar persoonlijke verhaal. Ze laat zien dat zelf nadenken
écht loont. Jij kent je eigen lichaam het best. Luister naar
de signalen. Soms is op jezelf vertrouwen van levensbelang. En reguliere en alternatieve geneeskunst kunnen
elkaar prima aanvullen. Auteur: Patricia Vorstenbos, ISBN:
9789462201705, Uitgeverij: Boom Uitgevers Amsterdam.
Prijs: €17,50

Van 22 tot 24 november vindt voor de tweede
keer het World Healthcare Forum plaats. Hier
komen internationale maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, farmaceutische bedrijven
en studenten samen om oplossingen te formuleren voor problemen op het gebied van wereldwijde gezondheidszorg.
Locatie: het World Forum in Den Haag. Deelnemers kunnen lezingen volgen van opinieleiders
uit de hele wereld, panel discussies voeren en
kleinere ‘break-out’ sessies bijwonen. Actuele
zorgthema’s zijn: e-health, het voorkomen van
pandemieën en toegang tot de zorg, zowel in
de Westerse wereld als in ontwikkelingslanden.
Naast belangrijke sprekers uit de hele wereld zijn
er ook grote Nederlandse namen. Centrale thema is: Care for Healthcare. Het forum staat onder
voorzitterschap van Prof Dr Jan Verhoef.

Studerende moeders en zwangere studenten
lopen groot risico op studievertraging en/of
studie uitval. Dit gaat vaak gepaard met een
studieschuld. De uitval in MBO is 50% en in
het Hoger Onderwijs zelfs 75%. Samen met
PILP, (Public Interest Litigation Project) is een
onderzoek gestart naar de problemen die
studerende moeders en zwangere studenten
ervaren. De huidige praktijk met betrekking tot studerende moeders en zwangere
studenten is mogelijk in strijd met Europese
en internationale wet- en regelgeving. Vereniging Vrouw en Recht schreef hierover een
brief naar de minister en dit wordt door het
Steunpunt Studerende Moeders, PILP en
het Clara Wichmann Proefprocessenfonds
(CWP) onderzocht. Daarnaast buigt het
Proefprocessenfonds zich over welke mogelijkheden er liggen voor het starten van een
proefprocedure om deze groep vrouwen te
ondersteunen. Studerende moeders en jonge moeders die een opleiding willen volgen
maar daarin tegengewerkt worden of knelpunten ervaren, worden opgeroepen zich te
melden. Dit kan door je verhaal te sturen via
het contactformulier van het steunpunt.

C laire B ontje

Oproep aan studerende moeders

Agenda voor de Toekomst
In aanloop naar de internationale viering van het twintigjarig
bestaan van het Beijing Platform voor Actie op 26 september
2015 presenteerde Gelijk=Anders op 21 september de Agenda
voor de Toekomst: van 2015 naar 2025. VN Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar overhandigde tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort de Agenda voor de Toekomst: aan
Kamerleden Roelof van Laar (PvdA), Ingrid du Caluwé (VVD) en
Pia Dijkstra (D66).
In de agenda voor de toekomst zijn de prioriteiten op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten voor de komende
decennia vastgesteld, zodat vrouwen en mannen, meisjes en
jongens in al hun diversiteit gelijkwaardig, zelfstandig en veilig
kunnen leven.
www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=2760
www.gelijkisanders.nl

www.studerendemoeders.nl/contact
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