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De NVDA komt naar je toe!

Beste collega, 

van harte nodigt het NVDA Regiobestuur Gelderland je uit voor een interactieve bij-
eenkomst op donderdag 29 september 2016 in Arnhem. Op deze avond verzorgen wij 
een informatief en gezellig programma voor doktersassistenten. 

Workshop
Gastspreker deze avond is Stijn van den Broek, wetenschappelijk medewerker van 
het NHG. Van den Broek schrijft mee aan de vernieuwde richtlijn Hygiëne en Infec-
tiepreventie in de praktijk. Deze maakt onderdeel uit van de Praktijkwijzer Kwaliteit 
en Veiligheid. Het NHG is bezig de bestaande WIP-richtlijn Infectiepreventie in de 
huisartsenpraktijk te herzien. Hoewel algemeen geaccepteerde principes uitgangs-
punt zijn, blijkt er een groot verschil te bestaan tussen de ideale omstandigheden voor 
infectiepreventie en de dagelijkse praktijk. Gebrek aan bewijs, de benodigde tijd en 
investering, het idee dat je nooit infecties in de praktijk ziet, spelen hierbij een rol.

Wat doen we voor jou?
Kees Gillis, voorzitter van de NVDA, geeft een presentatie over de toekomstvisie van 
de NVDA en ons beroep. Hopelijk kunnen we je in september vertellen hoe het staat 
met het beroep doktersassistent in de Wet BIG. De aanvraag voor titelbescherming 
ligt deze zomer bij minister Schippers van VWS.
 
Als je wilt bijpraten met collega's uit jouw regio, geïnformeerd wilt worden over de 
toekomst van de NVDA en jouw rol daarin én als je de workshop niet wilt missen: meld 
je dan aan en kom op 29 september naar Arnhem!
 
Graag tot dan!
 
Miranda Janssen en Femke Klinkenberg
NVDA Regiobestuur Gelderland

 
 
 
 



Programma 29 september 2016
 

18.00 uur Ontvangst met luxe broodmaaltijd

18.45 uur Welkom door NVDA Regiobestuur Gelderland

19.00 uur Workshop Hygiëne en Infectiepreventie in de praktijk

20.00 uur Pauze met koffi e en thee 

20.30 uur Presentatie door Kees Gillis, voorzitter NVDA

21.30 uur Afsluiting met een hapje en drankje

 
 



Regio Gelderland

Locatie
Van der Valk Hotel Arnhem
Amsterdamseweg 505
6816 VK Arnhem
Telefoonnummer : 026 - 482 1100
Voor de routebeschrijving/reisadvies 
kijk op www.hotelarnhem.nl
 
Kosten
NVDA leden: gratis
Niet-leden: € 25
 
Aanbieding en aanmelden
Als je tijdens de contactavond lid wordt van de NVDA krijg je de € 25 teruggestort op 
je rekening. Graag aanmelden voor 23 september 2016. Het aanmelden is verplicht. 
Bij voorkeur ontvangen we deze via de mail: nvda_gelderland@hotmail.com
 
Voor leden: o.v.v. naam en lidmaatschapsnummer.
Niet-leden: o.v.v naam, adres, postcode/woonplaats en IBAN-rekeningnummer. 
De entreeprijs wordt middels een eenmalige incasso geïnd door de afdeling fi nanciën 
van de NVDA. Wanneer de gegevens niet volledig en/of correct zijn, kunnen we de 
aanmelding helaas niet verwerken. Bij afmelding na 23 september 2016 wordt geen 
restitutie van de deelnamekosten gedaan. Iedere deelnemer krijgt een bevestiging via 
de mail.
 
NVDA, de Nederlandse beroepsvereniging van doktersassistenten 
W www.nvda.nl
E secretariaat@nvda.nl
T 030 263 10 40
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