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" GES CONFERENTIE AANBEVELINGEN”
MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL # 3: promoveer de geslacht onpartijdigheid en
zorg voor de empowerment van de vouw
Doel voor 2015: elimineer gender onpartijdigheid op alle niveaus van onderwijs voor 2015
en zorg voor de empowerment van de vrouw*
Introductie
In de afgelopen decennium heeft Wonca samen met de UN(United Nations), de WHO (World
Health Organization), de Wereld Bank(WB) en andere invloedrijke internationale lichamen de
“gender” (het geslacht) onderkent als absoluut maatgevend voor de gezondheid van de mens en
zijn omgeving.
Wonca, die als missie het verbeteren van de kwaliteit van het leven bij de mensen over de hele
wereld heeft, heeft in 2001 “The Bejing Platform for Actions” in Durban en ook de “Millennium
Development Goals” in Singapore aangenomen. Beiden uitten zich met krachtige bewoordingen
over de cruciale behoefte van “empowerment” van de vrouw, om maximale gezondheid en
kwaliteit van het leven te kunnen realiseren.
Geslacht beïnvloedt elke thema of onderwerp in de geneeskunde en hierdoor ook de gezondheid.
Door haar grote invloed op de gezondheid worden de ervaringen van “ziek zijn” en zich “fit en
gezond voelen” vastgesteld. Vaak veroorzaakt geslacht een barrière in de gezondheid. Het verschil
in man en vrouw beïnvloedt hun ervaring in de gezondheid als patiënt en als hulpverlener, maar
ook als student en als begeleider/leraar.

*De 19de Wonca Wereld Conferentie voor Huisartsen die in 2010 plaats zal vinden in Cancun, biedt de
mogelijkheid om in contact te komen met de laatste ‘wetenschappelijke doorbraak in de huisarts geneeskunde
betreffende onderzoeken in onderwerpen zowel in de kliniek als de medische uitgaven. De conferentie heeft
als thema; "THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs): THE CONTRIBUTION OF
FAMILY MEDICINE" . het programma zal gestructureerd worden rond de MDG’s die sterk verbonden
zijn met de Huisarts Geneeskunde en zal ook de doelen van Wonca en de noodzaak voor onderzoek door de
Huisartsen in de 7 regionen van Wonca bevatten. Deze conferentie zal een trend zetten in de vorming en
ondersteuning van Gender en Equity in alle Wonca Conferenties.
Voor meer informatie: http://www.wonca2010cancun.com/programa_tema.php)

In 2007 heeft de Wonca Wereld Raad unaniem ingestemd met de HER aanbevelingen (The
Hamilton Equity Recommendations) bij de 18de Wonca internationale conferentie in Singapore.
De Raad heeft vier fundamentele aanbevelingen goedgekeurd die geslacht onpartijdigheid
bevorderen. Een aanbeveling richt zich op het belang van geslacht onpartijdigheid in alle
wetenschappelijke conferenties. Deze tweede fundamentele aanbeveling luidt als volgt :
Implementeren van geslacht onpartijdigheid in alle activiteiten van Wonca , in het bijzonder de
wetenschappelijke programma's van de driejaarlijkse, regionale en landelijke bijeenkomsten.
Wonca roept driejaarlijkse wereld conferenties bijeen, alsmede internationale landelijke en
regionale bijeenkomsten die als belangrijke educatieve evenementen voor kennisoverdracht en
uitwisseling tussen huisartsen dienen. Deze bijeenkomsten trekken leden organisaties en artsen
over de hele wereld aan en bieden de perfecte gelegenheid om door middel van plenaire zittingen,
paneldiscussies, symposia, workshops, korte presentaties en posters, gerenommeerde sprekers en
nieuwe medische ontdekkingen te presenteren.
Wonca heeft internationale autoriteit en verantwoordelijkheid bij het vaststellen van de normen en
agenda voor andere organisaties over de hele wereld. De wetenschappelijke comités van Wonca
zijn toonaangevend bij het bepalen wat belangrijk, innovatief en spannend is in de Huisarts
geneeskunde studie, en Wonca gerelateerde wetenschappelijke conferenties dragen bij aan de
verbetering van de gezondheid over de hele wereld door bedachtzaam en proactief de belangrijkste
initiatieven te bevorderen bij de voorbereiding en het bijeenroepen van evenementen.
De volgende Gender Equity Standards for Wonca Scientific Meetings (Geslacht Onpartijdigheid
Normen (GES) voor de Wetenschappelijke bijeenkomsten van Wonca) gaan dieper in op de
aanbevolen kwaliteitsstandaarden die aangenomen moeten worden door organisaties en
commissies die zulke bijeenkomsten voorbereiden. Het document werd besproken en goedgekeurd
door alle deelnemers van de WWPWFM tijdens hun interim- bijeenkomst op de Universiteit van
East Anglia, te Norwich, in het Verenigd Koninkrijk op 2 juli 2009. De ondertekenaars hopen dat
dit document door Wonca zal worden goedgekeurd, en dat het aangenomen wordt door de Wereld
Raad, de gastheer commissies en andere organisaties tijdens de bijeenkomsten, en dat geslacht
onpartijdigheid de basis maatregel zal worden als respons op Wonca 's Millennium Development
Goal # 3: Het bevorderen van geslacht onpartijdigheid en empowerment van vrouwen. Wonca kan
ook in de nieuwe voorgestelde Organisatorische Onpartijdigheid Commissie deze standaarden
gebruiken om na te gaan hoe Wonca de “HER” Aanbeveling nummer 2 implementeert. Nl;: Het
implementeren van geslacht onpartijdigheid in alle activiteiten van Wonca, en in het bijzonder de
wetenschappelijke programma’s van de driejaarlijkse, regionale en landelijke bijeenkomsten.

“Gender Equity Standards” voor de wetenschappelijke bijeenkomsten van WONCA
De volgende korte versie van de geslacht onpartijdigheid kwaliteitsnormen zijn uitgebreid
hieronder uitgewerkt.
1. Structuur Comité. Alle commissies die betrokken zijn bij de planning en het bijeenroepen
van wetenschappelijke bijeenkomsten houden zich aan basisprincipes van
geslachtevenwicht en geslacht onpartijdigheid
2. Inhoud programma. Het programma bevat geslacht onpartijdigheid in heel de uitvoering
ervan. Alle thema's van de wetenschappelijke bijeenkomsten omvatten een geslacht
perspectief of analyse. In alle oproepen tot het indienen van voorstellen voor de plenaire
vergadering, symposia en workshops wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening te houden
met het geslacht. Geen beperkingen / bias in gender participatie. Onderwerpen over de
gezondheid van vrouw worden aangemoedigd ongeacht het thema van het congres.
3. Geslachtevenwicht. Alle wetenschappelijke comités zorgen voor geslachtevenwicht bij
het uitnodigen van sprekers voor de plenaire vergaderingen, workshops en symposia.
4. Plenaire sprekers. Erkentelijke vrouwen worden doelbewust en proactief beschouwd als
sprekers.
5. Studiebeurzen. De Gastheer organiserend comité van de studiebeurs commissie maakt
alle redelijke inspanningen om doelbewust de poel van beschikbare middelen te vergroten,
en het toekennen van de studiebeurzen op een geslacht-rechtvaardige manier te laten
verlopen.
6. Leiderschapsontwikkeling. Wetenschappelijke comités doen hun best om de
ontwikkeling van leiderschap bij elke conferentie te promoten.
7. Familie activiteiten. De gastheer organiserend comité werkt samen met ouders die
deelnemen aan het congres, om passende voorzieningen te organiseren voor het
vergemakkelijken van toegankelijke kinderopvang voor baby's, peuters en schoolgaande
kinderen.
8. Sociale evenementen. De gastheer organiserend comité zorgt ervoor dat alle sociale
activiteiten die aangeboden worden als onderdeel van het reguliere congres programma
respectvol zijn voor het geslacht, land van herkomst, en etniciteit van de deelnemers en
hun gasten. Sterk dubbelzinnige humor of gebeurtenissen en / of vernederende
opmerkingen worden niet getolereerd.
9. Corporate sponsoring en marketing. Externe sponsors van producten die een negatieve
invloed hebben op vrouwen zullen door het wetenschappelijk comité die congressen binnen
Wonca organiseert niet toegelaten worden. Er wordt van alles aan gedaan om
beeldmateriaal, producten die vrouwen objectiveren of die misleidende beweringen
bevatten te weren.
10. Interactieve leer stijlen. Uitgenodigde sprekers worden door de wetenschappelijke
comités gestimuleerd om interactief onderwijs en leerstijlen toe te passen. Dit zal herhaald
worden voor iedere conferentie in alle oproepen voor het indienen van de voorstellen.

Verdere uitwerking van de “Gender Equity Standards” voor de wetenschappelijke
vergaderingen van Wonca
1. Comité opbouw. Alle commissies die betrokken zijn bij de voorbereiding en het bijeenroepen
van wetenschappelijke congressen zullen zich aan de basisprincipes van geslachtevenwicht en
geslacht onpartijdigheid houden. In de praktijk betekent dit dat alle redelijke inspanning gedaan
moet worden om ervoor te zorgen dat alle commissies die wetenschappelijke congressen
voorbereiden, geslachtevenwichtig zijn en vrouwen in leidinggevende posities en rollen,
promoten. Van elke comité moet een vrouwelijke lid worden aangewezen als verantwoordelijke
om te verzekeren dat de geslacht normen worden gehandhaafd.
2. Inhoud van het Programma. Het programma omvat geslacht onpartijdigheid in het gehele
tenuitvoerlegging. Vanuit het oogpunt of analyse van geslacht, zal het betoog zodanig zijn dat
onderkent kan worden dat geslacht altijd betrokken was bij de discussies over de gezondheid,
alhoewel dit niet altijd expliciet zo hoef te zijn (2). Dit betekent dat ongeacht het onderwerp
(genetica, farmaceutische producten, technologie of gezondheidszorg), elke Wonca spreker na
moet gaan hoe het gekozen thema verwant is aan de gezondheid van vrouwen en hun status.
o Alle thema's van de wetenschappelijke bijeenkomsten betrekken het geslachtperspectief
erbij.
o Alle oproepen tot het indienen van voorstellen voor de plenaire vergaderingen, symposia,
workshops worden expliciet gevraagd om het genderperspectief in hun inzending te
vermelden.
o Geslacht partijdigheid of neiging tot geslacht partijdigheid bij aannemen van deelnemers
zijn niet aanvaardbaar. Geen enkele workshop, symposium of evenement kan deelname
verbieden op grond van het geslacht.
o Onderwerpen over de gezondheid van de vrouw worden ongeacht de thema van het congres
aangemoedigd. Dit gebeurd in overeenstemming met de “HER statement” fundamentele
Aanbeveling # 3: "Het bekend maken van de zeer belangrijke rol van het geslacht dat van
grote invloed is op de gezondheid" en de "10 Steps to Gender Equity and Health".
3. Gender evenwicht. Alle wetenschappelijke comités en organisatoren van evenementen zorgen
voor geslachtevenwicht bij het uitnodigen van sprekers voor de plenaire sessies, workshops en
symposia met op voorhand aandacht aan de noodzaak van een dergelijke balans in plaats van
achteraf te bedenken dat het zo had gemoeten. Door middel van rol modellering, zullen vrouwen
zichzelf weerspiegeld zien in leiderschap en bewust worden van hun potentieel om zelf leider te
worden. Mannen zullen vrouwen als voorbeeldige leiders zien, en zulk leiderschap ook
bevorderen.
4. Plenaire sprekers. Erkentelijke vrouwen worden doelbewust en proactief beschouwd als
sprekers. Zeer talentvolle vrouwen worden vaak over het hoofd gezien in het kiezen van plenaire
sprekers, vooral daar waar vrouwen ondervertegenwoordigd zijn bij beslissing nemers en daar
waar het cultuur tegenwerkt dat vrouwen voor zulke posities in aanmerking komen.. De
wetenschappelijke comités van Wonca maken gebruik van organisaties, zoals het “Organizational
Equity Comité” en het “Working Party of Women in Family Medicine” om potentiële plenaire
sprekers te identificeren.

5. Studiebeurzen (financiële steun en sponsoring). De Gastheer organiserend comité van de
studiebeurs commissie maken alle redelijke inspanningen om doelbewust de poel van beschikbare
middelen te vergroten, en het toekennen van de studiebeurzen op een geslacht-rechtvaardige
manier te laten verlopen.
Studiebeurzen zijn middelen om de participatie te bevorderen van leden met financiële uitdagingen
en daardoor ondersteuning verdienen. In het verleden hebben studiebeurzen mannen begunstigd
over vrouwen, net zoals mannen vaker een kantoorbaan hebben en erkende leidinggevende
functies, of een academische-status hebben. Echter komen velen van hen, die behoefte hebben aan
financiële hulp, uit landen waar meer vrouwen dan mannen huisartsen zijn en waar vrouwen
onevenredig minder dan mannen verdienen. De Wonca Raad, de Gastheer Organiserende Comités
van de wetenschappelijke bijeenkomsten, de Wonca ledenorganisaties en hun Sponsoring
Commissies doen alle aannemelijke inspanningen om doelbewust de poel van beschikbare
middelen te vergroten, en studiebeurzen op een geslacht-evenwichtige manier toe te kennen. De
bronnen van financiële steun, de deadlines en de toewijzingen zijn systematisch en transparant, en
de criteria moeten er voor zorgen dat vrouwen en ontwikkelingslanden gelijke kansen krijgen.
Ontvangers van financiële steun zijn niet verplicht om de speciale interesse van de financierder
tijdens of na de bijeenkomsten te promoten.

6. Leiderschapsontwikkeling. Wetenschappelijke comités doen hun best om de ontwikkeling van
leiderschap bij elke congres te promoten. Als aanvulling op workshops en seminairs over
specifieke aspecten betreffende de leiderschapsontwikkeling, zijn er ook andere mogelijkheden,
zoals het voorzitten van sessie-vergaderingen. Daartoe behoort ondermeer ook de begeleiding van
jonge artsen, het uitnodigen van jonge artsen voor commissievergaderingen, en / of het stimuleren
van jonge artsen om leidinggevende functies aan te nemen in kleinere groepen. De inhoud van
leiderschapsontwikkeling-sessies laten ook zien hoe geslacht de leiderschapsstijlen en participatie
in organisaties kan beïnvloeden. De voorbereiding en uitvoering van zo’n leiderschapontwikkeling-mogelijkheid benadrukt de bijzondere uitdagingen waarmee vrouwen
geconfronteerd worden, terwijl andere problemen, zoals het managen van werk en gezin en het
omgaan met dominerende collegae erkenning krijgen als zijnde generieke issues en daardoor van
belang zijn voor alle artsen.
.
7. Familie activiteiten. De gastheer organiserend comité werkt samen met ouders die deelnemen
aan het congres, om passende voorzieningen te organiseren voor het vergemakkelijken van
toegankelijke kinderopvang voor baby's, peuters en schoolgaande kinderen.
Er is ook een privé ruimte voor borstvoeding en de mogelijkheid voor begeleide activiteiten voor
oudere kinderen bij de lokale bezienswaardigheden. Het programma zorgt voor een redelijke
interactie met het gezin en is flexibel in het organiseren van maaltijden om gezinnen met kinderen
tegemoet te kunnen komen. Er bestaat voldoende tijd voor deelnemers om zich te verfrissen en te
regenereren, om te netwerken en te socialiseren met collega's. Programma's voor de partners van
de artsen moeten gericht zijn op beide geslachten en bedoeld voor een divers publiek. De agenda
moet benadrukken welke plenaire vergaderingen en / of andere wetenschappelijke sessies van
belang kunnen zijn voor de partners van geregistreerde huisartsen. Kosten, accommodaties en de
toegang tot de activiteiten moeten ook overeen komen met de behoeften van een familie.

8. Sociale evenementen: Sociale evenementen bieden de geregistreerde deelnemer de gelegenheid
om te ontspannen met zowel oude bekenden als ook met nieuwe collega's. De Gastheer
Organisatie comité verzekert dat alle sociale activiteiten in het kader van de reguliere conferentie
programma, respect tonen voor het geslacht, land van herkomst, en de etniciteit van
deelnemers en hun gasten, Zeer dubbelzinnige/seksistische humor of gebeurtenissen,
en / of vernederende opmerkingen worden niet getolereerd.
9. Bedrijfs-marketing, externe financiële steun: Het wetenschappelijk comité die de
bijeenkomsten van Wonca organiseert, staan externe sponsors die een beleid voeren of producten
op de markt brengen die een negatieve invloed hebben op vrouwen, niet toe. Er wordt van alles
aan gedaan om beeldmateriaal, producten die vrouwen objectiveren of die misleidende
beweringen bevatten, te weren.
Net zoals verschillende medische organisaties, waaronder ook Wonca (Europa), nu beperkingen
plaatsen op bedrijfs-marketing en externe sponsoren van educatieve sessies, staat de
Wetenschappelijk Organiserend Comité van Wonca conferenties ook stil bij de vraag of een
voorgestelde externe sponsor een beleid voert of producten verkoopt die negatieve invloed heeft
op vrouwen. Er wordt van alles aan gedaan om beeldmateriaal of producten te beperken die
vrouwen objectiveren of die misleidende beweringen bevatten. In het bijzonder, raden we Wonca’s
goedkeuring aan en de naleving van de WHO / UNICEF 1981 Internationale Code inzake
marketing van “Breast Milk Substitutes”, die de ethische richtlijnen schetst voor het op de markt
brengen van zuigelingenvoeding. <3> De meeste landen die lid zijn van Wonca onderschreven
hun steun voor de Code op de World 1994 Health Assembly. De medische verenigingen van veel
landen die lid zijn van Wonca hebben ook de Code goedgekeurd en opgenomen in hun richtlijnen
voor de ethische associatie met de externe sponsors.
10. Bevorder interactieve leerstijlen. Uitgenodigde sprekers worden door de wetenschappelijke
comités gestimuleerd om interactief onderwijs en leerstijlen toe te passen. Dit zal herhaald worden
voor iedere conferentie in alle oproepen voor het indienen van de voorstellen. Hiërarchische en
gezaghebbende onderwijsstijlen kunnen dominerend gedrag en geslachtvooroordelen
veroorzaken, en daardoor de effectieve betrokkenheid van alle deelnemers en vooral vrouwen,
ontmoedigen. Presentatoren evenals leerlingen hebben grote verscheidenheid, zoals geslacht, taal,
cultuur, religie, leeftijd, ervaring, deskundigheid, geografie en leerstijlen. Interactieve technieken
moedigen zelfreflectie aan, persoonlijke groei, het leren in kleine groepen, tijd voor vragen en
antwoorden en follow-up herinneringen.
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[Goedgekeurd op de WWPWFM te UEA, Norwich, U.K. bijeenkomst op 2 July 2009, met
dank aan Cheryl Levitt, Lucy Candib and Barbara Lent die het document heeft voorbereid]

