Community mail IV Young NVG&G – 13 Maart 2020
Young NVG&G bijeenkomst 3
Dit najaar zal de derde bijeenkomst van Young NVG&G plaatsvinden in Amsterdam,
georganiseerd door Maaike Muntinga, Bahareh Goodarzi en Saskia Duijs.

Symposium “Shame & Oppression: A Phenomenological Analysis”
Dinsdag 7 april vindt op de afdeling Metamedica aan de VU Amsterdam (Ruimte
C.076, naast Metamedica) een symposium plaats met als onderwerp ‘Shame &
Oppression: A Phenomenological Analysis’. Dit naar aanleiding van de komst van Sarah
Cohen Shabot, Associate Professor in de Filosofie en Chair van het Women’s and Gender
Programma aan de Universiteit van Haifa, Israël. De volledige uitnodiging en flyer zijn
bijgevoegd in de mail.
Dr. Shabot onderzoekt vanuit een feministisch en fenomenologisch perspectief
verschillende aspecten van de bevalling. Deze middag zal zij ons informeren over haar
onderzoek naar het fenomeen schaamte en geweld binnen de obstetrie (zie bijlage).
Hierna zullen een aantal onderzoekers van de organiserende afdeling op zoek gaan naar
eventuele links met hun eigen werk, om zo gezamenlijk de mogelijkheden voor schaamte
als theoretisch kader te exploreren. Het belooft een interessante middag te worden! We
starten om 15.00 en sluiten rond 17.15 af met een borrel.
Meer informatie over de middag en de locatie volgt. Aanmelden kan bij Floor
Cuijpers: floor.anna.cuijpers@gmail.com.

Een nieuwe naam!
De naam Young NVG&G impliceert dat ons netwerk zich richt op jonge (lees: jong qua
leeftijd) onderzoekers en dat de NVG&G uit oude mensen bestaat. Ons netwerk is gericht
op onderzoekers die aan het begin staan van hun academische carrière, wat dus niets met
leeftijd te maken heeft. Wellicht hebben we dus een andere naam nodig! De volgende drie
inzendingen kwamen binnen. Stemmen kan via de poll in de mail!


Junior NVG&G



NVG&G NOW = NVG&G Net-startende / Nieuwe Onderzoekers en Wetenschappers



NVG&G START = Start als in starten met een carrière in G&G



Young NVG&G = Geen andere naam. Why change a winning team?

Interessante artikelen
Sex differences in adverse drug reaction of metformin: A longitudinal survey study (De
Vries et al., 2020) (https://link.springer.com/article/10.1007/s40264-020-009138)
Sex differences in heart failure (Lam et al. 2019)
(https://academic.oup.com/eurheartj/article/40/47/3859/5652224)
Gendered expectations: Strategies for Navigating Structural Challenges in Support of
Trangender and Non-Binary Trainees in Academic Medicine (Cook et al., 2020)
(https://journals.lww.com/academicmedicine/Abstract/publishahead/Gendered_
Expectations__Strategies_for_Navigating.97317.aspx)
Transgender peoples’ experiences and perspectives about general healthcare: A
systematic review. (Heng et al., 2018)
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15532739.2018.1502711)

Tijd over om te lezen?
(1) Blog ‘Diagnoseverschillen tussen mannen en vrouwen: een kwestie van het kip en het
ei?’ van Daan Muijres over man-vrouwverschillen bij de huisarts.
(2) Blog ‘Hommelhaat en acceptatie’ van Ilona Plug over de theatershow Showponies 2.
(3) Artikel in de Libelle ‘Hap, slik, beter?’ gebaseerd op onderzoek van Sieta de Vries (zie
bijlage mail)

Nieuwe voorzitters gezocht
Het jaar voorzitterschap van Ilona en Aranka zit er bijna op. In juni is het tijd om nieuwe
co-voorzitters te kiezen. Lijkt het jou leuk om de community mail uit te sturen, elkaar op
de hoogte te houden van nieuws en een G&G community op te bouwen? Laat het ons
weten via ilona.plug@let.ru.nl en/of a.v.ballering@umcg.nl!

Voorstelronde: Bahareh Goodarzi & Floor Cuijpers
Hoi, mijn naam is Bahareh Goodarzi en ik ben halverwege een
promotie traject bij de afdeling Midwifery Science, verbonden
aan Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam.
Ik doe onderzoek naar risicoselectie binnen de geboortezorg.
Dat doe ik vanuit drie perspectieven; historisch, theoretisch
en praktisch. Van huis uit ben ik verloskundige, maar
praktiseer momenteel niet. Naast onderzoek, geef ik ook onderwijs aan de Verloskunde
Academie Amsterdam.
Mijn onderzoek is onder zwangeren en verloskundigen, en daarmee inherent gendered,
maar er is weinig ruimte voor een intersectionele analyse en een sociaal-filosofisch
perspectief. In de toekomst wil ik hier meer mee doen, vandaar mijn interesse in Young
NVG&G. Om deze zelfde reden heb ik Prof. Sara Shabot Cohen uitgenodigd voor ene
bezoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Verloskunde Academie Amsterdam.
Hoi, ik ben Floor. Ik ben afgestudeerd in de filosofie (master
UvA) op het onderwerp autonomie in de psychiatrie en zal dit
jaar mijn geneeskunde studie (UU) afronden. Sinds afgelopen
november loop ik stage bij de afdeling Metamedica aan de VU
waar ik mijn filosofische interesses – wetenschapsfilosofie,
feminist theory en medical ethics –combineer met mijn
medische achtergrond en eigen ervaringen in de kliniek.
In mijn onderzoeksproject, waarin ik word begeleid door
Maaike Muntinga, kijk ik met een intersectionele bril naar de machtsverhoudingen
tussen onderzoekers en participanten in clinical trials. Na mijn studie overweeg ik om
een tijd in de psychiatrie te werken en dit te combineren met kritisch onderzoek naar
verklaringsmodellen in de zorg. In mijn vrije tijd bezoek ik graag Filmtheater de Uitkijk
in Amsterdam of ga ik naar concerten.

Elkaar up-to-date houden 
Om elkaar op de hoogte te houden van relevante literatuur, bijeenkomsten, conferenties,
summer schools, cursussen etc., willen we jullie vragen ons (ilona.plug@let.ru.nl en/of
a.v.ballering@umcg.nl) een mailtje te sturen. Dan kunnen wij dit verzamelen en naar de
anderen rondsturen in de volgende community mail!

