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    Samenvatting 
 
In maart 1998 werd door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van 
Nederlandse Vrouwelijke Artsen besloten het lidmaatschap niet te conntinueren. 
Na twee maal drie jaren (het interval tussen twee wereldcongressen) is door de MWIA 
contact gezocht met een uitnodigend karakter. Naar aanleiding daarvan is een 
vertegenwoordiger van het Dagelijks Bestuur van de VNVA naar Tokio gegaan om 
hernieuwd kennis te maken met het MWIA. (De 2de afgevaardigde moest annuleren). 
In Tokio werd het Wereldcongres bijgewoond dat als thema had “Medicine in a New Life 
Style –Education, Research and Practice”. Behalve het congres werden de drie General 
Assemblies bijgewoond en twee bijeenkomsten van het jonge MWIA European Network. 
Dit rapport beschrijft de congresdagen en de vergaderingen (§ 2 en § 3). Feiten en 
waarnemingen worden gerubriceerd aan de hand van een vijftal factoren (§ 4) en 
aansluitend worden belangrijke veranderingen na 7 jaren beknopt weergegeven (§5). 
Geconcludeerd wordt dat de MWIA veranderd is wat betreft beleid en doelstellingen.  
Het wezen van de organisatie lijkt mee te veranderen. Veranderingprocessen van een 
wereldorganisatie kosten veel tijd.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straatbeeld Tokio 
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1. Inleiding 

 
De VNVA had een lange MWIA-historie als aangesloten landelijke vereniging. In 1995 
werd het Wereldcongres in Den Haag gehouden. Kritische invloed van de VNVA werd 
echter geweerd als gevolg waarvan men weinig hoopvol gestemd raakte over de echte 
actieradius van de MWIAorganisatie (“De dokter dat ben ik”, Klazien Kruisheer, 1998). 
21 maart 1998 is door de Algemene Ledenvergadering van de VNVA het lidmaatschap 
van de MWIA bediscussieerd. Besloten werd om het lidmaatschap niet te continueren en 
wel om de volgende redenen (Brief aan de MWIA, Ref.nr. U 98.022): 

 De structuur van de MWIA:  onvoldoende open voor verandering. Posities worden te 
lang bekleed door dezelfde leden.  
Gebrek aan echte communicatie met de leden en hiermee samenhangend onvoldoende 
input van nieuwe ideeën, hetgeen verhindert dat de organisatie zich ontwikkelt tot een 
moderne organisatie , die kan beantwoorden aan de behoefte van deze tijd. 

 Het beleid van de MWIA: als gevolg van de boven beschreven structuur wordt de 
ontwikkeling van een sterke en krachtige organisatie ernstig verhinderd. 

 Het onvermogen van de VNVA om de organisatie van de MWIA te veranderen in de 
gewenste en noodzakelijk richting. 

 Het gebrek aan steun van de Executive en andere leden voor onze ideeën. 
 
Eind september 2003 zijn brieven geschreven door de Secretaris Generaal, Waltraud 
Diekhaus en de toenmalige President, Shelley Ross, aan het secretraiaat van de VNVA. 
Een week later werd door de Vice President van de Regio Noord Europa, Disa Lidman, 
nog een brief aan ons secretariaat gericht. Waltraud Diekhaus gaf aan dat men graag het 
contact weer wil hernieuwen,  Shelley Ross ging in op de onderwerpen waaraan aandacht 
besteed wordt (grote projecten) en Disa Lidman duidde op de verjonging in het bestuur 
(“...Gabrielle Casper is also a representative of a young active generation...”), als ook op 
de modernisering van de doelen van de organisatie en het nieuwe Europese netwerk dat 
men in Napels gestart is in april 2003. 
 
Namens de Commissie Internationale Betrekkingen heeft Joanna Schopman persoonlijke 
gesprekken gehad o.a. met Cisca Griffioen. De knelpunten die ze retrospectief 
onderscheidde (“Lidmaatschap MWIA”, Joanna Schopman, 14 januari 2004):  

 een ondemocratische gang van zaken binnen het MWIA-bestuur,  
 de regio-indeling (willekeurige driedeling binnen europa) 
 de contributie per lid betekende een bijzonder hoge jaarlijkse afdracht 
 onvoldoende vertegenwoordiging in de belangrijke committees (Ethics and 

Resolutions, Scientific Comittee). 
 
Bespreking in het Dagelijks Bestuur van de VNVA leidde tot de conclusie dat we zouden 
ingaan op de uitnodiging van de MWIA om naar het 26ste Wereldcongres in Tokio te 
gaan. Een lid van het DB en een lid van de Commissie Internationale Betrekkingen 
werden afgevaardigd. Helaas moest Joanna Schopman, lid van de Comm. Internationale 
Betrekkingen, annuleren om gezondheidsredenen. Omdat geen vervanging gevonden kon 
worden enkele dagen voor vertrek, is slechts één persoon naar Japan geweest. 
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2. VNVA en MWIA 
 
Voordat ingegaan wordt op het Congres en de Algemene Vergadering volgt hier eerst een 
overzicht van het Mission Statement van onze Vereniging en dat van de MWIA. 
 
 

 De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen 
 
De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen versterkt de 
positie van vrouwelijke arttsen en de aandacht voor de 
seksespecifieke geneeskunde. De leden van de VNVA 
ondersteunen en inspireren elkaar.  
De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen behartigt de belangen van 
vrouwelijke artsen in materiële en immateriële zin en stelt zich ten doel: versterking van 
de positie van de vrouwelijke arts in het medische vak, bestrijding van discriminatie op 
grond van geslacht en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
vrouwen en gezondheidszorg (http://www.vnva.nl/). 
 
 

 The Medical Women’s International Association 
 
The MWIA is an association of medical women representing women 
doctors from all five continents. Our aims and goals are  
To promote the cooperation of Medical Women in different countries 
and to develop friendship and understanding between Medical 
Women throughout the world.  
To actively work against gender related inequalities in the medical profession between 
female and male doctors including career opportunities and economical aspects.  
To offer medical women the opportunity to meet so as to confer upon questions 
concerning the health and well-being of humanity. 
To overcome gender-related differences in health and healthcare between women and 
men, between girlchild and boychild throughout the world (http://www.mwia.net/). 

 
 
 
Verkeersaanwijzingsborden  
op straat 
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3. Congres 
 
Het 26ste Internationale Congres had als hoofdthema: “Medicine in a New Life Style –
Education, Research and Practice”. De subthema zijn weergegeven in ondestaand kader: 
 

 
 
Het congres werd door ruim 460 deelnemers bijgewoond afkomstig uit 30 landen (460 
namen staan in de deelnemerslijst). Tijdens deze dagen ben ik diverse mensen tegen-
gekomen die niet opgenomen waren in de deelnemerslijst  (agv. late inschrijving). 
 
Op woensdag 28 juli werd geopend met een vioolconcert door Mr. Eijin Nimura. 
Hierna volgde de keynote Speech van Mrs. Sadako Ogata.  
Ze heeft een uitgebreide internationale staat van dienst, PhD in 
Berkley, Unicef voorzitter, Hoogleraar (Faculty of  Foreign Studies –
Sophia University), United Nations High Commissioner for Refugees 
(1991-2000). Nu bekleed ze de functies: President van de ‘Japan 
International Cooperation Agency’, Co-chair van de ‘Commission on 
Human Security’ en Prime Minister Koizumi’s Special Representative 
for Afghanistan  (zie kader pag 6). 

 
De openingsceremonie van 11.00 – 11.30 uur   

  werd gevuld met enkele opmerkingen door  
  de voorzitter van de MWIA, Shelley Ross,  
  gevolgd door de formele felicitaties van de  
  heren Mori, senior vice-minister van 
   gezondheid, Otsuka, vice-gouverneur van  
  Tokio, en Uematsu, voorzitter van de Japan  
  Medical Association. 
 
 
 
’s Avonds: Japanese Garden Party, 
Shelley Ross en Atsuko Hechiki 
hier nog president en vice president 
 

 
1. Problems related to social emergency, social structures and socioeconomics. 
2. Life style related diseases- diabetes, obesity, hypertension, sleeping disorders, 

eating disorders and so forth 
3. Telemedicine, telecommunication, internet education and digital charts. 
4. Biogentics and immunology. 
5. Challenges of women physicians. 
6. Others, free papers 
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De receptie die hierop volgde werd bijgewoond tot 13.00 
uur door hare majesteit de keizerin Michiko van Japan (de 
keizer heet Akihito – vanaf 1989 op de troon). Hiervoor 
moesten alle aanwezigen een uitgebreide 
veiligheidscontrole ondergaan – vergelijkbaar met huidige 
luchthavenprocedures: metaaldetectiepoortjes en 
handtascontroles. Andere tassen dan handtassen waren niet 
toegestaan. 
 

 
Japanse Keizer en Keizerin 

(bron: Japanse website) 

De strekking van de Key-note Speech getiteld:  
“Health as Key to Human Security” door Mrs. Sadako Ogata: 
 
Vluchtelingen moeten in leven gehouden worden. Maar daarnaast moet gewerkt 
worden aan preventie. Gewezen wordt op de verwevenheid van problemen als 
wapenbezit en ziekten: er is een vicieuze cirkel van onderontwikkeling, naar 
gewapende conflicten, naar dodelijke ziekten, die weer leiden tot onderontwikkeling, 
etc.  Als voorbeeld wordt ingegaan op AIDS. Zo’n 40 miljoen mensen leven met 
HIV/AIDS;  jaarlijks leidt dit tot 3 miljoen doden. Jeugd die beroofd is van enige 
toekomst laat  hoge misdaad-cijfers zien. Ziekte, misdaad en armoede zijn sterk 
gerelateerd en houden elkaar in stand. 
We moeten leren aan preventie te doen. Dat vraagt een andere definitie van 
veiligheid. Het gaat immers niet alleen om staatsveiligheid, maar ook om het belang 
van individuele veiligheid. (De staat kan soms door individuele burgers als 
bedreigend worden ervaren).  
Met haar organisatie streeft Sadako Ogata een meer bottom-up en een 
multisectorale benadering na.  
Ze geeft voorbeelden van waterprojecten en licht het belang van de vrouwen toe als 
stakeholders. 
Om gezondheid te bevorderen zijn niet alleen nodig ziekenhuizen, medicijnen en een 
goed opgeleide medische staf. In sommige landen moet ook de cultuur  veranderen. 
Zo worden in delen van Afghanistan de vrouwen binnen gehouden. Ze zien alleen 
hun eigen man. Ziek worden betekent voor deze vrouwen zoveel als thuis doodgaan. 
Er moeten niet alleen meer dokters opgeleid worden, kinderen moeten op school al 
leren over gezondheid en over schoon water. Schoon drinkwater vraagt “water-
management training”. 
Veel meer verbeelding en crativiteit zijn nodig. Het gaat om het focus op 
‘veiligheden’- zoals toegelicht. Tenslotte: de focus op vrouwen in de strategie is 
bijzonder belangrijk. De overdracht van kennis, houding en vaardigheden van 
moeders naar hun kinderen speelt in alle culturen een belangrijke rol. 
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De drie congresdagen die hierop volgden, 29, 30 en 31 juli, waren behoorlijk gevuld.  
Zo waren er 6 plenaire lezingen, 9 lunchsessies, 37 ‘free paper’ (10 minuten presentaties 
gevolgd door vragen en enige discussie), leadershipworkshops (2 uur) en Gender 
workshops (3 uur). Daarnaast was er  gedurende deze dagen een ruimte ingericht met 
zo’n 100 posterpresentaties. 
 
De titel van dit wereldcongres “Medicine in a New Life Style –Education, Research and 
Practice” was een paraplu-titel. De inhoud van de voordrachten liep bijzonder sterk 
uiteen, hetgeen de subthema’sreeds illustreerden. Om enkele voorbeelden te noemen: 
geavanceerde beeldvormingstechnieken, DNA technologie, verwachte prevalentie van 
diabetes, reuma-medicatie, HIV/AIDS, verdeling van vrouwelijke artsen (Korea) en 
depressierisico’s van vrouwelijke artsen (USA), cariëre satisfactie, genderproblematiek, 
placenta chorangiosis en wetgeving op het gebied van blinde-geleide honden. 
Het wetenschappelijk gehalte was gemiddeld goed tot zeer goed (bv: geavanceerde 
beeldvormingstechnieken, DNA technologie, verwachte prevalentie van diabetes). 
Inhoudelijk was het niet alleen gevarieerd maar ook contrastrijk (Vergelijk zelf de 
volgende twee kaders) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanwege de overladenheid van het programma, moest je weten waar je naar toe wilde 
om op het juiste moment weer van zaal te wisselen. Afhankelijk van het onderwerp viel 
het stil na een presentatie of was er tijd te kort voor een levendige discussie – soms met 
boeiende illustraties (mn uit Afrikaanse landen). In het algemeen waren de presentaties 
en discussies informatief, boeiend en soms bijzonder inspirerend. 

Jean Foucroy uit de USA heeft een verhaal met als titel “Female Sexual Function”. 
 
Na een aantal definities (“female sexual functions” en  “sexual desire and orgasmic 
disorders” e.a.) worden vijf soorten van farmacologische behandel-mogelijkheden 
besproken.  Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling van medicatie voor het 
verbeteren van de vrouwelijke sexuele functie gecompliceerd is en dat de industrie 
daar meer en gerichter aan moet werken. Terloops wordt verwezen naar de 
“Cosmetic Route”: http://www.zestraforwomen.com/ 

Eleanor Ann Nwandinobi uit Nigeria presenteert een indrukmakend verhaal met de titel 
“MWIA membership: a powerful channel for advocacy” over haar strijd tegen 
discriminatie van  Nigeriaanse weduwvrouwen.   
 
Wanneer een man overlijdt – ongeacht waaraan hij gestorven is - moet de vrouw lang 
rouwen: ze wordt maatschappelijk buitengesloten, soms worden zelfs de kinderen elders 
onder gebracht en haar gezicht wordt verminkt. De vrouw draagt ahw de schuld van het 
overlijden. Eleanor heeft een vereniging voor weduwvrouwen opgericht en na 6 jaren 
lobbywerk op alle niveaus heeft een wetswijziging plaatsgevonden. De strekking van de 
tekst wordt aan elke weduwvrouw nu op een A4tje ter beschikking gesteld – zodat ze zich 
kan (leren) verweren. 
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Degene die geinteresseerd zijn om meer uitgebreid kennis te nemen van de inhoud van de 
voordrachten, kan de Program-syllabus lenen bij: 
 Joanna Schopman, Commissie Internationale Betrekkingen (schopman@xs4all.nl) 
  Mia Sol, DB-penningmeester (miasol@dse.nl) 

Tijdens de tweedaagse rondreis naar Kyoto & Nara, na afloop van deze dagen (2 aug. – 4 
aug.) hoorde ik van de gids enkele opmerkelijke wetenswaardigheden over Japan zelf (zie 
kaders ).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze wetenswaardigheden zijn des te opmerkelijker omdat je zou verwachten juist 
hierover tijdens een dergelijk congres te horen. Mogelijk ontgaat het Japanse vrouwen 
zelf als zijnde opmerkelijk; mogelijk willen Japanse vrouwelijke artsen zich hierover niet 
openlijk uitlaten.  
 

 
Geisha’s 
volgen vanaf hun prille 
jeugd een keiharde en 
kostbare opleiding om tot 
een succesvolle enter-
tainer te worden gevormd. 
Hun aantal neemt thans 
voortdurend af. Verbeter-
de economische omstan-
digheden, emancipatie en 
individualisering spelen 
hierbij een rol (bron: 
Japan, Johan Somerwil, 
2000) 
 

Binnen Japan zou een voor westerlingen moeilijk voorstelbare uniformiteit in gedrag en 
mentaliteit bestaan. Het onderwijssysteem is niet gericht op vorming van een eigen 
mening; de groepscultuur en het harmoniemodel zijn belangrijk. 
 
Naast het Congresprogramma bestond een Sociaal programma. Hierin waren opgenomen: 
* Ice breaking party (dinsdag 27 juli, 18.00 – 20.00 uur),  
* Opening reception (zie eerder: woensdag 28 juli, 12.00 – 13.30 uur), 

Tot enkele jaren geleden had Japan een hoog percentage abortussen als 
gevolg van het feit dat de anticonceptiepil verboden bleef. Pas na de introductie van 
Viagra voor mannen ging men over stag en kon “de pil” geintroduceerd worden. 

Voorheen kregen ouders liever zoons; nu krijgen ze liever dochters. 
De reden is het extreem laag geboortecijfer van 1,29 kind per vrouw. Als gevolg 
daarvan dreigt een demografische catastrofe. Over enkele jaren kan de samenleving 
de zorg voor de ouderen niet meer betalen. Ouders van nu beseffen dat ze hun oude 
dag liever bij een eigen dochter dan bij een schoondochter willen doorbrengen. 
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*  Party at Japanese Garden (donderdag 29 juli, 18.30 – 20.30 uur), 
*  Gala Banquet (zaterdag 31 juli, 18.00 – 21.15 uur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorafgaand aan het Gala Banquet: 
optreden van Hori Hiroshi, 

 beroemde Japanse poppenmeester 
(ontwerper en speler). 

 
 
Op vrijdagmiddag (30 juli) waren ziekenhuis- en bejaardenhuisbezoeken georganiseerd. 
Deze waren overtekend. Tegelijkertijd werd de mogelijkheid geboden om 
‘georganiseerd’ een belangrijke tempel (in Asakusa), een museum (Nationaal - of Edo-), 
of het theater (Kabuki) te bezoeken. Ik heb deze middag het National Museum bezocht. 
Het theater en Asakusa heb ik met Duitse en Scandinavische collegae kunnen bezoeken 
buiten congrestijd. 

 
 
 
 
 
 
 
Japans eten 
zittend op de vloer 
 
vlnr: 
Cornelia Tauber 
Doris Schmith 
Mia Sol 
Ruth Sinding 
 
 

 
Met name het Sociaal Programma bood veel gelegenheid voor onderlinge contacten. 
Daarbij was de sfeer steeds gemoedelijk, vriendelijk, en gezellig te noemen. Sommige 
MWIA-leden bezoeken al decennialang om de drie jaar dit wereldcongres. Ofschoon ik 
als niet lid daar kwam en voor het eerst kennis maakte met de MWIA, had ik een 
ontspannen gevoel; ik werd niet bejegend als een buitenstaander.  Anders gezegd: ik werd 
betrokken waar ik dat maar wilde. 
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4. Algemene Vergadering 
 
De General Assembly bestond uit één agenda op 1 A4 (zie kader). Om alle punten 
behandeld te krijgen waren drie vergaderingen gepland: woensdag 28 juli (14.00 – 17.00 
uur), vrijdag 30 juli (10.10 – 12.10 uur), en zondag 1 augustus (9.00 – 11.00 uur). 
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Niet MWIA-leden worden hiervoor niet uitgenodigd. Ik ben erbij gaan zitten, waarvoor 
ik achteraf persoonlijke instemming kreeg van Waltraud Diekhaus, de Secretary 
Generaal.  
 
(Dinsdag-middag, voorafgaand aan de Icebreaking Party, was een vergadering geweest 
van National Coördinators. Achteraf werd me gezegd dat ik daar ook bij aanwezig had 
mogen zijn. Die ochtend was ik (11.30 uur) gaan kijken of ik me al kon inschrijven. Van 
deze vergadering was ik niet op de hoogte. Toen de dames aan de balie me vertelden dat 
ik me pas ‘s middags om vier uur kon inschrijven, ben ik de stad ingegaan. 
Aan de National Coördinators was een leesmap ter beschikking gesteld: hiervan kon ik 
een exemplaar meenemen.. Deze is beschikbaar op het VNVA-secretariaat.) 
 
Enkele agendapunten worden hierna toegelicht. 
 
Ad 2: Roll Call  
betekent dat alle landen genoemd worden door de secretaris generaal teneinde vast te 
stellen welke stemgerechte landen aanwezig zijn Dit wordt gedaan aan het begin van alle 
drie de General Assemblies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gail Beck, nieuw gekozen penningmeester (links) 
Waltraud Diekhaus, secretaris-generaal (rechts) 
 
 
 

Ad 6: Verkiezingen 
Voor drie vacatures presenteren zich (per vacature twee)  zes kandidaten: 
Vacature President Elect Kandidaten: Atsuko Hechiki, Japan, radioloog 
       Afua Hesse, Ghana, kinderchirurg  
Vacature Penningmeester  Kandidaten: Gail Beck, Canada, psychiater 
       Clair Callan, USA, professional standards 
Vacature Vice-pres. Zuid Europa   Kandidaten   Rachel Adatto, Israel, gynaecoloog 
       Emilia Quattrocchi, reumatoloog  
De stemprocedure wordt uitgelegd. De stemmen kunnen later aangeleverd worden. 
De uitslag wordt aan het einde van deze vergadering bekend gemaakt. Gekozen zijn: 
Atsuko Hechiki, Gail Beck en Emilia Quattrocchi (38 jaar). 
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Ad 7:  Nieuwe leden 
Drie Nationale Verenigingen hebben zich (sinds 2001) bij de MWIA aangesloten: 
Bulgarije, Griekenland en Mongolie. 
Uit 11 landen hebben zich individuele leden aangemeld, waaronder een vrouwelijke arts 
uit Nederland. Ze is niet lid van de VNVA.  
 
Ad 8 t/m 14: Rapportages van de verschillende bestuursleden en van de Committees. 
Shelley Ross vertelt over hetgeen de afgelopen drie jaar aangepakt is en bereikt werd. 
Een Project over Gender Mainstreaming in Health heeft een manual opgeleverd voor 
trainers en een voor trainees. In alle regio’s zijn hiermee workshops gehouden. 
http://www.mwia.net/gmanual.pdf 
Een 2de Project werd ontwikkeld ism de landen organisaties over HIV/AIDS preventie. 
Daarbij werd bijzonder aandacht besteed aan het voorkomen van moeder-kind 
transmissie en aan de zorg voor gezinnen met besmetting. 
Een 3de Project betreft adolescentie en sexualiteit. De manual bevat kennis, attitude-  en 
vaardigheidsaspecten teneinde adequate counseling van artsen te bevorderen.  
http://www.mwia.net/adolescent.pdf 
Als 4de punt wordt ingegaan op de dreiging dat het artsen beroep een pink-collar 
profession wordt zonder dat er binnen de beroepsgroep voldoende aan training gedaan 
wordt als het gaat om leiderschap. Shelley Ross schreef hierover een artikel voor de 
Virtual Mentor Journal of the American Medical Association  
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/10967.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Waltraus Diekhaus (rechts) 
 en Mia Sol (links) 
met de MWIA vlag 

 
 
Hierna volgen opsommingen van wapenfeiten door de vicepresidents: veelal betreft het 
MWIA regionale conferenties en conferenties die ze namens de MWIA hebben 
bijgewoond. Belangstellenden kunnen op de MWIA website (Archives) een goede indruk 
krijgen van hetgeen gebeurt op verschillende plaatsen onder de vaste rubriek van het 
kwartaalnieuws  “News from the VP’s and / or their regions”. 
Waltraud Diekhaus roept als Secretaris Generaal op om vooral veel te communiceren en 
onderlinge informatie / ervaringen uit te wisselen.  
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Een vijftal Committees zijn actief: 
*  Finance    Voorzitter: Afua Hesse 
*  Scientific and Research  Voorzitter: Jeanette Tait 
* Ethics and Resolutions   Voorzitter: Olefunke Olajumoke A. 
*  Public Relations and Media   Voorzitter: Gabrielle Casper 
*  Liaisons with other Intern Org. Voorzitter: Charmaine Roye 

De Committee-voorzitters zijn tegelijkertijd Vice-President van een MWIA-Regio 
De Financial Committee roept in de General Assembly op om met creatieve ideeen te 
komen om meer middelen te verwerven. Zelf doet ze de suggestie leden te laten betalen 
voor mentoring. Ook wordt opgeroepen tot donaties.  
 
Op deze plaats wordt opgemerkt dat tijdens de congresdagen op de deur van MWIA 
secretariaat een A4tje hing met Vacatures voor drie Committees: 
Ethics and Resolutions, Scientific and Research en voor Finance. 
Kennelijk kan een ieder zich kenbaar maken die hiervoor belangstelling heeft. 
 
Ad 15:  Resoluties 
 
De gezamenlijke resoluties nemen relatief veel tijd in beslag. Er waren 17 resoluties. 
De tekstwijzigingsvoorstellen werden door Shelley Ross geformuleerd op basis van de 
reacties uit de zaal en terstond in een aangesloten laptop getikt – hetgeen online zichtbaar 
was op het scherm voor de zaal. Dit gaf een democratische indruk (geen manipulatie in 
achterkamertjes). Daarbij had Shelley Ross de lastige taak zowel de inhoud, de procedure 
als de tijd te bewaken terwijl soms achter verschillende microfoons mensen stonden te 
dringen om te reageren. Hieronder in volgorde enige inhoudelijke informatie m.b.t. de 
behandeling van de resoluties.  
De aangenomen resolutieteksten zijn te vinden als Bijlage 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Helemaal rechts: 
Astrid Buehren (voorzitter  
Deutscher Ärztinnenbund) 
Vooraan: 
Ruth Sinding (Denemarken) 
 

 
 Resolutie 8 

Tijdens de eerste General Assembly-vergadering werd alvast gepeild wat de mening van 
de vergadering was over een resolutie van de UK om studentleden toe te laten, en 
hiervoor een nieuwe categorie leden in te stellen met een gekozen afgevaardigde. 
Hiertegen werden in deze, als ook in de 2de en 3de  General Assembly veel bezwaren 
ingebracht van uiteenlopende aard:  
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”Ze kunnen hun stem nu vanuit hun eigen landenvertegenwoordiging ook al laten horen. 
Het vraagt uitgebreide statutenwijziging en het mag niet strijdig zijn met de statuten  van 
de nationale organisaties. Studentleden hebben geen idee wat het wezen is van de MWIA 
totdat ze een tijd meelopen. Voor sommige zaken moet je zelfs 40 jaar oud geworden zijn 
om doorleefd te hebben waar het over gaat. We willen niet op termijn een doorschietend 
effect: studentleden die ons de les komen lezen en voorschrijven hoe het moet binnen de 
MWIA. Voor studentleden wordt niet betaald door de landen: het is ook niet 
controleerbaar”. Etc. Ofschoon ook werd bepleit de hele resolutie te verwerpen, werd 
uiteindelijk ingestemd met een volledig nieuwe - beknopte tekst dat een van de 
executives zich de komende periode  hiermee gaat bezighouden.  
 

 Resolutie 1 
Aan het einde van een uitstekende plenaire presentatie van prof. Shajia Khan uit Canada 
over Diabetes, werd een resolutie voorgesteld over diabetes (- screening en preventie). 
Deze gaf veel reacties in de General Assembly waarbij ook de Board inhoudelijk 
deelnam aan de discussie.   
Opgemerkt werd dat dan wel voor alle ziekten resoluties opgenomen kunnen gaan 
worden. Dit werd retorisch beantwoord met: Waarom hebben we dan een scientific 
committee ? Kahn benadrukte dat de intentie is,  meer aandacht voor preventie te 
bewerkstelligen, en dat de resolutie in lijn is met de WHO. 
 

 Resolutie 9 
Door Duitsland werd een resolutie ingebracht die discussie opleverde over euthanasie en 
palliatieve zorg. De aard van de reacties uit de zaal leerde mij dat we in Nederland met 
onze euthanasie wetgeving voorlopig nog een eenzame positie innemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ikebana 
Japanse bloemschikkunst 

 
 

 Resolutie 13 
 “MWIA supports initiatives of governments that will allow affordable and accessible 
high quality health care”. Hier werd opgemerkt dat deze resolutie niets toevoegt. Na de 
opmerking dat er landen zijn waar hiervan nog geen sprake is werd de resolutie 
aangenomen.  
Dit ter illustratie hoe groot de verschillen zijn binnen een organisatie van zo’n 50 landen. 
 

 Resolutie 14  
”MWIA endorses efforts to develop treatments for often neglected diseases (such as 
malaria) which affect the world’s less affluent populations”. Geconstateerd werd dat de 
MWIA niet voldoende weet wat er in de WHO omgaat op dit punt. Desondanks werd de 
resolutie aangenomen. 
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 Resolutie 17 
”MWIA encourages involvement of members in the decision-making processes in their 
countries”. Hierbij werd vastgesteld – onder verwijzing naar de Statuten (Art. 4)  -  dat de 
MWIA geen politieke kleur heeft en neutraal wil zijn. 
 

 Zweden wilde de statuten aanpassen aan de huidige doelen van de MWIA.  
Het betreft een wijziging van Artikel 3 waarin nog stond: 
 
”The objects are: 
a. To promote the co-operation of Medical Women in different countries, to promote the 
general interests of the Medical Women an to develop friendship and understanding 
between Medical Women throughout the world. 
b. To offer Medical Women the opportunity to meet so as to confer upon questions 
concerning the health and well-being of humanity. 
 
De “aims and goals”op de MWIA website (zie § 1) waren reeds verbreed; het aanpassen 
van Artikel 3 (Objects) van de statuten vormen (voorlopig) een belangrijk sluitstuk van 
het moderniseringsproces dat enkele jaren geleden op gang is gekomen. De tekst die naar 
de jurist in Zwitserland gezonden gaat worden omwille van de statutenwijziging is 
weergegeven in onderstaand kader. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disa Lidman (links, 
voormalig regionaal vice-president Noord Europa); 

midden op de foto:  
onbekend Afrikaans MWIA-lid, traditioneel gekleed 

 
 

ARTICLE 3 
OBJECTS 

 
The objects are: 

a. To promote the cooperation and general interests of Medical Women 
worldwide and to develop friendship and understanding among all Medical 
Women without regard to race, religion or political views. 

b. To offer Medical Women the opportunity to meet so as to confer upon 
questions concerning the health and well-being of humanity.  

c. To work actively towards equity and equality between female and male 
doctors in all  aspects of their medical career.  

d. To encourage worldwide a gender awareness of differences in health, 
health care and  health research between women and men.  

e. To promote the empowerment of medical women and patients to work 
towards gender equity and equality. 
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Ad 18 MWIA-Congress 2007 
 
Tijdens de 2de General Assembly hebben vier landen zich gepresenteerd om gastland te 
zijn voor het volgende congres over drie jaar: Frankrijk, Ghana, Italie en Zwitserland.  
Opvallend was dat Frankrijk al erg veel moeite gedaan had om een wervende presentatie 
met fraai beeldmateriaal neer te zetten. De ‘Treasurer’ maakte korte metten met ze door 
vanachter een microfoon in de zaal op te merken dat ze niet begreep hoe Frankrijk dacht 
dit te kunnen organiseren met 28 betalende leden. 
Ghana werd vooral enthousiast gepresenteerd door Afua Hesse (Effi). Het is een land met 
90 miljoen inwoners en een stabiele democratie. Uiteraard waren er schitterende foto’s 
van de rijke cultuur en het achterland, naast de moderne hotelaccomodaties die voor de 
MWIA gereserveerd zullen gaan worden. 
Italie werd gepresenteerd door Emila Quattrocchi, de jonge juist gekozen Vice-President 
voor Zuid Europa. Mooie vergezichten en een positief verhaal. 
Zwitserland was qua presentatie wat soberder. Men beriep zich op het feit dat de MWIA 
haar basis (legal Head Office) in Zwitserland heeft. Wat betreft het bieden van onderdak 
wilde men de Zwitserse artsen mobiliseren om congresdeelnemers te huisvesten. Dit om 
de kosten te besparen en relaties te bevorderen. Ofschoon luxe hotel-accomodatie ook tot 
de mogelijkheden behoorden, werkte dit voorstel niet aantrekkelijk of enthousiasmerend. 
Ghana werd verkozen. 
Over de verdeling van de stemmen zijn verder geen mededelingen gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabrielle Casper, 
MWIA president 

periode 2004-2007 
 

 
 
De overige agendapunten spreken voor zich. 
De 3de en laatste General Assembly vergadering werd afgesloten op 1 augustus waarna de 
slotceremonie plaatsvond. Na de formele overdracht van het Presidentschap werd op het 
podium geposeerd voor foto’s. Felicitaties volgden – ook met de geslaagde congresdagen 
- waarmee een einde was gekomen aan deze dagen.  
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5. Feiten en waarnemingen. 

1. Structuur 
 
De Association bestaat uit 8 geografische regio’s. Elke regio wordt gerepresenteerd in het 
Executive Committee door de Vice-President van de betreffende regio. 
De regio’s zijn: 
   Northern Europe, Central Europe, Southern Europe  
   North America, Latin America, Near East and Africa  
   Central Asia, en Western Pacific 
 
Binnen Europa zijn initiatieven genomen om een Europees MWIA Netwerk vorm en 
inhoud te geven. Een formele start is hieraan gegeven in Napels in april 2003. 
Twee bijeenkomsten hiervan heb ik bijgewoond tijdens deze dagen (zie bijlage 2). 
Het blijkt vrij lastig om elkaar te ontmoeten tussen twee driejaarlijkse wereldcongressen 
door. Gezien de reisafstanden en kosten wil men dat graag koppelen aan een regionale 
bijeenkomst. Die lijkt dit najaar in IJsland (regio Noord Europa) al niet te stroken met een 
nationale bijeenkomst in Duitsland (regio Centraal Europa). 
 
Elk land dat aangesloten is als land heeft een Nationale Coordinator. Voor de taken van 
de nationale coordinator bestaan richtlijnen. 
 
De vijf Commissies werden al eerder genoemd: 
Financial Committee,  Scientific and Research Committee, Ethics and Resolutions 
Committee, Committee Public Relations and Media  en Committee Liaisons with other 
International Organizations. 
De Committee-voorzitters zijn tegelijkertijd Vice-President van een MWIA-Regio 
 
Nederland behoorde tot 1998 bij de Regio Noord Europa. Later is Nederland (dwz. de 
individuele leden uit ons land) ingedeeld bij Centraal Europa, waartoe ook Duitsland 
behoort. Belgie hoort als land bij Zuid Europa. 
Nederland is vrij om zich nader te orienteren en wordt niet gestuurd ten aanzien van tot 
welke regio ze zich in de toekomst zou moeten bepalen. Als Nederland als land in de 
toekomst weer zou willen toetreden dan zijn we vrij om te kiezen voor een van de drie 
regio’s. (Uit persoonlijke gesprekken). 

 
  
 
 
 
 
 

 Stadhuis van Tokio 
  Uitzicht vanuit een van de  
  bovenste verdiepingen 
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2. Cultuur 
 
De MWIA verenigt landen met zeer uiteenlopende culturen. Niet alleen blijkt dat uit 
hetgeen inhoudelijk gepresenteerd wordt tijdens een dergelijk wereldcongres (het contrast 
werd reeds geillustreerd met de teksten in de  kaders), ook blijkt dat uit de aard van de 
resoluties. De teksten van resoluties moeten zodanig zijn dat ze passend zijn voor alle 
MWIA landen op alle continenten - zonder betekenisloos te zijn. 
 
Wat betreft organisatiecultuur (de wijze waarop de organisatie werkt) heb ik in het 
algemeen openheid en transparantie kunnen ervaren.  Vacatures worden geadverteerd. 
Als gestemd wordt over personen (opvolging / locatie volgend wereldcongres) dan wordt 
de uitslag ‘sec’ bekend gemaakt. Er worden geen mededelingen gedaan over het aantal 
stemmen of de stemverhoudingen. Mij werd toegelicht dat dit gerelateerd is aan 
cultuurverschillen tussen landen. Sommige landen (mn Afrikaanse landen) beschouwen 
het als een enorme afgang wanneer iemand zich kandidaat gesteld heeft en niet gekozen 
wordt. Zo iemand is dusdanig beschadigd dat hij/zij zich niet meer opnieuw kandidaat 
kan stellen. Elders kan dat heel anders liggen. Bv. in Amerika: iemand die afgewezen 
wordt kan zich keer op keer opnieuw kandideren  - afhankelijk van de eigen veerkracht - 
en proberen uiteindelijk haar doel te bereiken. 
 
Opvallend is dat, ondanks grote cultuurverschillen tussen landen, er binnen een dergelijke 
organisatie een eenheid bestaat, een internationaal netwerk van mensen met gezamenlijke 
strevingen, weergegeven in gemeenschappelijke doelen.  
Resultaatgerichtheid is in een wereldorganisatie een betrekkelijk gegegeven. Op korte 
termijn lijkt er weinig bereikt te (kunnen) worden, over de langere termijn bezien, blijkt 
de wereld voor vrouwen duidelijk te veranderen mede dankzij de MWIA. Dit werd 
overtuigend aangetoond in presentaties van Shelley Ross (The history of women in 
medicine) en Gabrielle Casper (bespreking van “Four difficult women”, die zich als 
leider geprofileerd hebben).  
Het korte termijn effect van een dergelijke grote conferentie zit in het uitwisselen van 
kennis en ervaring en in het netwerken. Het met elkaar in gesprek zijn vanuit 
verschillende achtergronden en verschillende werelden, maar met een gemeenschappelijk 
perspectief, biedt veel vrouwen inspiratie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Japanse harpen 
Gagaku  
(hofmuziek) 
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3. Mensen 
 
De mensen die aanwezig waren zijn gemiddeld van middelbare leeftijd. De bestuursleden 
zijn beslist niet oud te noemen. Een enkeling gaat richting “einde arbeidsleven”; veruit de 
meeste bestuursleden zijn enthousiaste en energieke mensen tussen de 40 en 50 jaar. 
 
Onder § 3  (Algemene Vergadering) werd reeds ingegaan op het voorstel om 
studentleden als nieuwe categorie in te stellen. De aard van de discussie illustreert de 
ervaren dilemma’s. Niemand is er op tegen om jonge mensen te betrekken in de 
organisatie. Voorwaarde is wel dat ze de doelstellingen ‘van harte’ onderschrijven.  
De bezorgdheid leek hierin te zitten dat met veel jonge studentleden een stuk van de 
‘bezieling’ van de MWIA verloren zou kunnen gaan (of aanzienlijk verzwakt zou kunnen 
worden). 
 
Lid zijn van de MWIA vraagt ideologische gedrevenheid. Wellicht is een tweedeling te 
duiden in (de aard van) de gelijkheid en de gelijkwaardigheid die nagestreefd worden. 
Er zijn vrouwen die zich sterk inzetten voor de vrouwen in de samenleving, voor 
emancipatie en gelijke rechten in de maatschappij waarin ze wonen en  werken. 
Globaal is dat het hoofdfocus voor Afrikaanse landen en in overwegend islamitische 
landen. Hier moet zelfs in wetgeving nog veel veranderen. 
 
Anders ligt dat in Amerikaanse en Europese landen. Daar is men toe aan man/vrouw 
verschillen in rollen en gedrag, aan verschillen in loopbaankansen. (Duitse wetgeving 
werd zelfs bekritiseerd als zijnde te ver doorgeschoten: “Een zwangere Duitse arts mag 
vrijwel niets meer behalve in een kantoor zitten: dat willen we helemaal niet”). In deze 
landen wordt anticiperend aandacht gevraagd voor “the feminization of medicine”. Het 
gaat hier om de bedreiging dat geneeskunde een “pink collar profession” gaat worden,  
dat naar verwachting  zal gaan inboeten aan status, invloed en financiele compensatie – 
vergelijkbaar met verpleging en onderwijs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zomermode: 
non-conformistische versies  
van de tradionele kimono. 
(bron: NRC, 22-8-2004) 
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4. Processen 
 
Bestuurlijke processen 
 
De afgelopen jaren zijn enkele grote projecten gerealiseerd  (Gender mainstreaming in 
health, HIV/AIDS preventie, Adolescent sexuality). Hoe de keuze voor deze 
onderwerpen en de prioritering tot stand kwam is me onbekend. Wel ligt het voor de hand 
te veronderstellen dat hierin medebepalend factor is geweest, waarin men competentie 
zou weten te mobiliseren. De beschikbare middelen (uit fondsen) begrenzen de 
mogelijkheden. 
 
Hierboven werd reeds opgemerkt dat een zekere ideoloogie de MWIA levend houdt als 
organisatie. Er zijn weinig persoonlijke ‘winst’mogelijkheden en er zijn geen externe 
prikkels voor coöperatief gedrag.  
Uit de behandeling van de resoluties zijn twee kenmerken af te leiden: 

• Commitments kunnen door partijen uitgesteld worden: de toekomst biedt 
ruimte voor iedere partij. 

• De rollen van de experts (Congressprekers-MWIAleden met wetenschap-
pelijke presentaties van hoog niveau) en de rollen van de leden (vertegen-
woordigd in de General Assembly) zijn vervlochten in de besluitvorming over 
de resoluties. De committees faciliteren dit proces op de achtergrond. 

 
De MWIA heeft een consultatieve status bij de Economic Council en de Social Council 
van de United Nations als ook bij de WHO. Daarnaast bestaan betrekkingen met andere 
organisaties zoals de European Women’s Lobby en de Euopean Women for HPV testing. 
 
De betekenis is niet beoordeelbaar: over de 
effectiviteit of efficientie van de MWIA- 
resoluties is geen oordeel mogelijk. Als het 
gaat om invloed op (UN en WHO-) teksten 
zijn het gezag en het netwerk van de 
MWIA-vertegenwoordiger in het 
betreffende gremium wellicht van groter 
belang dan de binnen de MWIA vastgestelde 
resoluties zelf.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Natuurschoon, 
Kioto 
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Besluitvormingsprocessen 
 
Besluitvorming is gecentraliseerd en geprotocolleerd. Het proces is open en transparant te 
noemen als het gaat om de resoluties. Confrontatie van meningen en  onderlinge 
beinvloeding gebeurt in de General Assembly. De resolutietekst wordt zichtbaar op het 
grote scherm – online gewijzigd en ter stemming voorgehouden. De tevredenheid met de 
besluitvorming is direct zichtbaar / merkbaar in de algemene ledenvergadering. 
 
Communicatieprocessen 
 
De Board heeft het streven steeds vertegenwoordigd te zijn in de Regionale Conferenties. 
Hoe de Commissie werkt die zich bezig houdt met Public Relations and Media kan ik 
niet beoordelen. Internet en e.mail als communicatiemiddel is voor een wereldorganisatie 
van grote waarde. Twee a driemaal per jaar wordt een Newsletter uitgegeven. 
Interessant is het gegeven dat binnen Europa een nieuw netwerk ontstaan is. Kennelijk 
bestaat hiertoe voldoende gemeenschapszin. Bijzonder is wel dat er direct 6 nieuwe 
‘spelregels’ voor opgeschreven worden in de vorm van statuten (bijlage 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranderingsprocessen 
 
De Algemene Ledenvergadering vindt eens in de drie jaar plaats. Dat betekent dat over 
belangrijke resoluties en wijzigingen (zoals nu in de statuten) slechts eens in de drie jaar 
gestemd kan worden. 
Door meerdere landen is in het verleden onderkend dat bestuurlijke verjonging en 
vernieuwing wenselijk waren. Dergelijke veranderingen kosten een veelvoud van drie 
jaren. Gezien van buiten de organisatie:  veranderingen voltrekken zich, maar ze 
voltrekken zich langzaam. 

5. Financien 
 
Landen die aangesloten zijn bij de MWIA wordt gevraagd per lid 8 Zwitserse Franc per 
lid af te dragen aan de organisatie. Dit komt (bij de huidige koers) overeen met € 5,30. 
Het aantal stemmen dat een land kan uitbrengen in de Algemene Vergadering is 
gerelateerd aan het aantal leden waarvoor betaald wordt. Een land dat als land 
aangesloten is bij de MWIA kan niet tegelijkertijd ook individuele MWIA-leden hebben 
uit hetzelfde land. 
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Volgens de statuten geldt:  
< 200 leden  5 stemmen  
201 – 500 leden 7 stemmen 
501 – 1000 leden 10 stemmen 
1001 – 1500 leden  15 stemmen 
1501 – 2000 leden  20 stemmen 
> 2001 leden   25 stemmen 

Het maximum aantal stemmen per land is 25. Individuele leden worden wat betreft 
stemrechten op dezelfde basis gerepresenteerd als de Nationale Organisaties. Stemrechten 
worden toegekend op basis van het aantal leden waarvoor betaald is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanjusangendo Tempel 
33 (sanjusan) ruimten tussen pilaren 
met 1001 staande Boeddha beelden 
 
 

Hoeveel leden een organisatie heeft is niet controleerbaar tenzij het op de eigen website 
nadrukkelijk vermeld wordt.  (Wij zeggen op onze website dat we zo’n 2600 leden 
hebben, terwijl het aantal betalende leden onder de 2000 ligt. In de VNVA 
wervingsbrochure noemen we zelfs nog een hoger aantal leden).  
Sommige landen betalen voor een kleiner aantal leden dan er werkelijk zijn:  
Zo betalen Frankrijk en Italie voor 28 leden; India betaalde tot 2005 voor 100 leden 
terwijl Ghana voor 10 leden betaalt. Zwitserland betaalde t/m 2002 voor 1124 leden. 
Duitsland en Engeland leken voor relatief veel leden te betalen (gezien de stemkaarten). 
Met andere woorden:   
1.  de variatie in financiele afdracht aan de MWIA is groot,  en  
2.  wat betaald wordt lijkt niet een afspiegeling van het aantal leden van de 
landenorganisaties  
Informeel werd me duidelijk dat van rijke landen een fatsoenlijk betaalgedrag verwacht 
wordt; dit wordt beschouwd als subsidie aan de minder rijke landen.  
 
Projecten worden gefinancierd uit sponsorgelden. Shelley Ross bleek succesvol in het 
binnenhalen van sponsorgelden. Zo werd het Project Gendermainstreaming in Health 
gefinancierd met middelen uit de Rockefeller Foundation en het UN Population Fund. 
Ook zijn er sporadisch legaten geweest die gedurende enkele jaren voor wat meer 
financiële armslag zorgden. 
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6. Veranderingen na 7 jaren 
 
Op basis van paragraaf 1 en paragraaf 5 en 6 worden hier een aantal waarnemingen 
beknopt op een rij gezet - in vergelijking met 1997. 
 

 De Doelstellingen van de MWIA zijn gemoderniseerd. 
Met de statutenwijziging die hierop moest volgen is onlangs ingestemd. 
De uitbreiding betreft: equity and equality in doctor’s medical careers, 
gender awareness of health(care) differences, and empowerment of medical 
women and patients to work towards gender equity and equality. 

 De hoofd-Structuur is ongewijzigd. 
Een nieuw netwerk is in opkomst:  het MWIA European Network. 

 Processen vragen veel tijd. Partijen wordt juist ook de ruimte geboden in de tijd. 
Besluitvormingsprocessen zijn vrij sterk gereguleerd; ze zijn te karakteriseren als 
open en transparant. Communicatieprocessen worden bevorderd door moderne 
informatietechnologie; de geografische afstand blijft een belemmerende factor. 

 Cultuur-aspecten lijken veranderd: In de discussies over resolutieteksten worden 
tegenstellingen niet verhuld; integendeel - confrontaties zijn zichtbaar. 
Vacatures voor Committees worden geadverteerd op het MWIA-secretariaat. 

 Mensen: de organisatie wordt ‘gedragen’ door enthousiaste en competente 
vrouwen. De drijfveer is een meer of minder sterke gemeenschappelijke 
ideologie: het streven naar gelijke rechten en gelijkwaardigheid. 
Studentleden worden levendig bediscussieeerd en aarzelend bejegend. 

 Financien: In 1997 werd door de VNVA ruim € 7000,- betaald voor 1949 leden. 
In 2004 wordt per lid 8 Zwitserse Frank gevraagd: dit is € 5,30 per lid. 

 
Geconcludeerd mag worden dat de MWIA veranderd is wat betreft beleid en 
doelstellingen. Het wezen van de organisatie lijkt mee te veranderen. 
Veranderingprocessen van een wereldorganisatie kosten veel tijd.  
 
 
 
 
 
Kiyomizu-Dera 
Hier stroomt bronwater in drie stroompjes naar beneden. 
Toeristen staan in de rij om slokjes te drinken en een   
 wens te doen: jeugd, intelligentie of schoonheid. 
 
Beneden aan de trappen: 
Joice Braak (links),  
Marianne Schrader (rechts), Duitsland 
 
Marianne Schrader is hoogleraar plastische chiirurgie 
En heeft in Duitsland een “Mentorinnenetzwerk”  
in het leven geroepen. De kleurige brochure hierover  
heeft als subtitel: “Erfahrene Ärztinnen weisen den  
Weg zum Erfolg“. 
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Bijlage 1:  Resolutie teksten 
 
Hieronder de teksten van de resoluties zoals die zijn aangenomen in 2004 
 
Resolutions No.1 
MWIA recognizes that diabetes will reach epidemic level in both developing and developed 
countries of the world and supports WHO strategies for prevention and screening of diabetes, and 
encourages our national associations to implement these strategies. 
 
Resolution No.2 
MWIA proposes that leadership for medical women include: 
-skills in mentoring 
-advocacy for women doctors' occupational health 
-understanding sex discrimination legislation 
-teaching gender mainstreaming in health and international human rights  
-openness to gender- EQUITY and culture-RESPECTFUL definitions of medical leadership, 
education and medical politics and 
-sharing workable solutions to the issues faced by women doctors, such as barriers to training, 
child care and flexible working arrangements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinkaku-ji, 
Gouden Paviljoen, 
Kioto 
 
 

Resolution No. 3 
MWIA encourages physicians to acquire the knowledge, examine their own attitudes around 
sexuality and develop the professional approach and skills necessary to take an active role in 
providing education and care for adolescents in the area of sexuality. 
 
Resolution No. 4  
MWIA resolves that In the fight against HIV/AIDS 
- prevention must remain prominent  
- antiretroviral treatment should be readily available and affordable. 
- efforts to develop an HIV vaccine should be expedited and  
- efforts to develop woman-controlled microbicides and condoms should be expedited. 
 
Resolution No 5  
MWIA recommends continuing education of  
- physicians, 
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- allied health personnel, 
- those who develop curricula , 
- those who develop AND IMPLEMENT health policy and those involved in research 
- about the importance of adding a gender perspective to all aspects of health, health care and 
research.  
 
Resolution No. 6  
MWIA encourages the inclusion of men and boys in all efforts to promote gender equity.  
 
Resolution No. 7  
MWIA supports the concept of the UN 3 by 5 strategy which aims to treat three million people 
suffering with HIV/AIDS with antiretrovirals by the end of 2005, realizing that the financing of 
such treatment will be the limiting factor. 
 
Resolution No. 8 
New motion -  
At the 26th general assembly, that the executive be directed to explore a new category for 
medical students, and to report back to the next general assembly, in 3 years on this. 
 
Resolution No. 9 
MWIA resolves that medical curricula contain the topic of palliative care that addresses the needs 
and wishes of the patient, including their right to refuse treatment. 
 
Resolution No. 10 
MWIA supports the inclusion of rehabilitation services as an integral part of the delivery of 
health care services, recognizing that there are an increasing number of people with disabilities 
world wide. 
 
Resolution No. 11 
So as to discourage the active recruitment of health care workers from developing countries, 
leaving these countries with inadequate manpower resources to deliver health care equitably, 
MWIA encourages governments to find solutions to the shortage of healthcare providers , 
including adequate funding of training positions and adequate remuneration of health care 
professionals in their own countries so as to discourage the recruitment of health care workers 
from Developing Countries. 
 
Resolution No. 12 
MWIA supports initiatives that will allow quick public health response to emerging diseases, both 
old and new, to prevent the morbidity and mortality such as was seen with the outbreak of SARS 
and the Avian flu. 
 
Resolution No. 13 
MWIA supports initiatives of governments that will allow affordable and accessible HIGH 
QUALITY healthcare. 
 
Resolution No. 14  
MWIA ENDORSES efforts to develop treatments for often neglected diseases (such as malaria) 
which affect the world’s less affluent populations.  
 
Resolution No. 15  
MWIA ENDORSES efforts to provide appropriate nutrition to the world’s population, in 
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combating under-nutrition, MALNUTRITION and obesity.  
 
Resolution No. 16  
MWIA encourages physical activity as a vital part to maintaining health.  
 
Resolution No. 17  
MWIA encourages INVOLVEMENT OF MEMBERS in the decision-making processes in their 
countries.  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 
 
 
 
Staand vlnr: 
Mercedes Navarro (USA), Karen Poirier-Brode (USA), Ruth Sinding (Denemarken) en Robin 
Hewland (Australie) 
Zittend vlnr: 
Joice Braak (USA), Mia Sol (Nederland), Marlene Clout (Australie) en Zohra Docrat (Canada) 
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Bijlage 2:  Notulen MWIAEN 
 
MWIA European network, MWIAEN meeting 040728 at the 26th International Congress 
of the Medical Women's Association        (notulen Disa Lidman, mail 7-8-2004) 
 
It was felt that it is important that the MWIAEN is continued and that information and 
discussion will be passed via an e-mail list. A list was circulated to the colleagues present 
which is attached to this document. 
At the meeting a brainstorming session was held where future matters of concern for the 
network was discussed: 
Suggested topics:  

- What does EU do for Medical Women 
- Rules for evidence based medicine 
- Follow up on types of society arrangements for maternity/paternity leave, 

possibility of part time work 
- Gender aspects in cardiology 

 

 
 
 
MWIAEN –bijeenkomst. Van links naar rechts  in volgorde  (ongeacht vooraan of achteraan) 
Onbekend, Ruth Sinding (Denemarken), Mamrie-Louise Fasshauer  - staand - (Duitsland), Nino Zhvania (Georgie), Emilia 
Quattrocchi (Italie), Annemette Mygh (Denemarken), Inger Blennow (Zweden), Aggi Kjaer (Denemarken). 
 
MWIA European Network, meeting 040730 at the 26th International Congress of the 
Medical Women's Association  
Minutes 
 
1. The meeting was chaired by Annemette Mygh, VP of the Northern European Region, 

Disa Lidman took notes. 
 
2. It was decided that the Executive/working body of the MWIAEN consists of the 

three European Vice presidents with one additional representative from each region 
according to the previous guidelines who will be attached to this email. In addition, 
the country who will arrange the next meeting is entitled to have one delegate. One 
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of three Vice Presidents will be coordinator of the network, usually until the next 
meeting and the three VPs will rotate as coordinators. Annemette was to start the first 
year. The Vice Presidents the term 2004-2007 are Annemette Mygh, Denmark, 
Emilia Quattrochii, Italy and Nino Zhvania, Georgia. Additional representative from 
Northern European Region (NER) will be Disa Lidman. Astrid Buehren and Claudia 
di Nicola offered to represent Central and Southern Europe. 

 
3. The level beneath the Executive will be the National Presidents and National 

Coordinators who will receive information that the Executive committee (Exco) of 
MWIAEN –thinks is important. Any other colleague with sincere interest for the 
network can also be signed to the list. 

 
4. The two most important topics to work with during the next 12 months are: 

- Information on how the various countries recruit their members, such as available 
information folders is to be circulated on the mailing list. Deadline for submitting 
this information was set to October 1, 2004. 

- The German Medical Women's Association has an organisation for mentoring the 
female medical students which is successfully working. They are going to 
translate their information brochure before Oct 15 for the mailing list so that 
interested countries in MWIAEN can apply the program.  

 
5. It was decided that the next MWIAEN meeting was to be held at the end of the Next 

Northern European Congress in Iceland. The preliminary dates for the congress is 28 
Sept to Oct 3, 2005. Annemette Mygh is going to contact Olof Sigurdardottir at once 
when back from Japan to organise this. A minimum of half a day but ideally a full 
day would be necessary for the meeting. It was noted that these dates coincide with 
the Autumn meeting of the German Medical Women’s Association. The clash is 
problematic as the VP of Central Europe will be attending the German meeting and 
our German sisters will have difficulties to come to Iceland. Our German sisters said 
that a representative could attend a MWIAEN meeting after their meeting had 
finished. Dr Nielsen from Sweden suggested that every member of the Network 
should try to bring 5 young members to the next meeting. 

 
6. It was decided that a future MWIAEN congress should take place in Georgia in 

2006. Dr Nino Zhvania, VP of Central European Region will be responsible for the 
meeting. It could be combined with the next regional congress of the Central 
European Region. 

 
7. The meeting was closed. 
 
Op deze plaats wordt toegevoegd dat Marie-Louise Fasshauer (Duitsland) in de 
voorafgaande MWIAEN vergadering in Napels (april 2003) op zich had genomen een 
coördinerende rol te vervullen in het uitwisselen van medische studenten (European 
Medical Student Exchange Programme). Nadere gegevens zijn bekend bij Joanna 
Schopman. 
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Bijlage 3:  Statuten MWIAEN 
 
MEDICAL WOMEN´S EUROPEAN NETWORK Statutes: 
 
1. Medical Women´s European Network, MWEN is a voluntary network between  
 the three European regions of Medical Women´s International Association, MWIA. 
 
2.  Objects 
To facilitate the cooperation of the three European regions of MWIA aiming at a closer 
cooperation of the medical women of Europe. 
 
3.  MWEN will act in accordance with the MWIA statutes. 
 
4.  A General Assembly will be held when MWEN has a congress. 
 
5.  The Executive Committee of MWEN consists of the VP:s of the three European 
regions and one additional representative from a country different than the VP of that 
region. These representatives are elected by the General Assembly. One of these acts as a 
secretary when an executive meeting or General Assembly is being held. The country in 
which the Congress is being held is entitled to one more representative in the executive. 
 
6.  One of the three Vice Presidents takes the chair of the Executive Committee for a 
three year period in rotation. When there will be a change of MWIA VP:s during the 
interval between two MWEN congresses MWEN can have a President elect who is likely 
to become the next VP in one of the three European regions who will become MWEN 
president when she becomes a VP of MWIA. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shinjuku 
Het drukste station ter wereld met 1,5 tot 2 miljoen 
reizigers per dag. Het station dat vele ondergrondse 
gangen en winkelstraten heeft kan men via 60 
uitgangen verlaten. 
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Bijlage 4:  Relaties 

 
Zo’n 25 namen hebben voor mij een gezicht gekregen tijdens deze dagen (adressen zijn 
opvraagbaar bij Mia Sol (miasol@dse.nl) en bij Joanna Schopman (schopman@xs4all.nl) 
Ten behoeve van Nederlandse individuele MWIA-leden en ten behoeve van VNVA-
leden die in het verleden betrokken waren bij de MWIA worden deze hier weergegeven. 
 
Bas, Barbara   Zwitserland  info@barbarabass.ch 
Beck, Gail   Canada   drgailbeck@rogers.com 
Bodenmann-Zanetti, Marianna  Zwitserland   mbodenma@hin.ch 
Braak, Joyce   Verenigde Staten  jbraak@valstar.net 
Buehren, Astrid   Duitsland  GSDAEB@aol.com 
       buehren@bgu-murnau.de 
Casper, Gabrielle   Australie  g.casper@unsw.edu.au 
Clout, Marlene   Australie  cfmp@ozemail.com.au 
Diekhaus, Waltraud  Duitsland  secretariat@mwia.net 
Dulic, Elizabeta   Zwitserland  elica.dulic@spamfree.ch 
Fashauer, Marie-Louise  Duitsland   (geen e.mail) 

Tel.:  +49 (0)202 – 50 06 71 
        +49 (0)202 – 50 58 49 

Fax:  +49 (0) 202 – 250 12 96 
Fujikawa, Mariko   Japan   fujikawa@pref.toyama.lg.jp 
        fujikawa-tym@umin.ac.jp 
Helentjaris, Diane  Verenigde Staten   helentjari@aol.com 
Hewland, Robyn    Nieuw Zeeland en Australie hewlands@coastnet.net.au 
Nicola, Claudia di   Italie    claudiadinicola@virgilio.it 
Kjaer, Aggi    Denemarken   aggi.kjaer@dadlnet.dk 
Kydd, Janice   Verenigde Staten  janicek@lagcc.cuny.edu 
        janice.kydd@verizon.net 
Laifer, Marianne   Zwitserland   marianne.laifer@balcab.ch 
Lidman, Disa    Zweden    Disa.lidman@ebox.tminet.se 
Moffaert, Myriam van   Belgie   myriam.vanmoffaert@pi.be 
Mygh, Annemtte      Denemarken  Annemettemygh@hotmail.com 
Poirier-Brode, Karen  Verenigde Staten  kpoirier@surewest.net 
Rangnitt, Cajsa   Zweden   doktor@rangnitt.se 

cajsa@rangnitt.se 
Muthmann, Sigrun  Duitsland  (geen e.mail) 

Tel.:  +49 2335 6 032 58 
Fax:  +49 2335 847 837 

Nielsen, Karen   Zweden   karen.nielsen@home.se 
Quattrocchi, Emilia   Italie    Emilia_quattrocchi@yahoo.it 
Schmidt, Doris   Duitsland  Doris.Schmidt.A@t-online.de 
Schrader, Marianne   Duitsland   MarianneSchrader@t-online.de 
Seppälainen, Anna Maria   Finland   annamaria@seppalainen.com 
Sinding, Ruth   Denemarken  ruthsinding@jyde.dk 
Tauber-Bachmann, Cornelia Duitsland   dr_c_tauber@yahoo.de 
Toivanen, Tuire   Zweden   (geen e.mail) 

Tel.:  +46 8 772 19 80 
Fax:  +46 8 772 19 97 

Tsuey-Ru Chiang   Taiwan   cmwa2929@ms55.hinet.net 
Zhvania, Nino    Georgie    e-mai-n_zhvania@yahoo.com 


