
 
 

 

 

              

 

 

  

Friesland, mei 2016 

 
Hallo allemaal, 
 
Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van dit jaar van de NVDA Regio Friesland. We streven naar twee 
keer per jaar een nieuwsbrief, waarin we jullie op de hoogte houden van onze activiteiten. 
 
Contactavond 2016 
Noteer alvast in je agenda: op woensdag 26 oktober staat de tweejaarlijkse contactavond gepland. 
Het programma houden we nog even geheim, maar we hebben wel het plan om de juriste van de 
NVDA uit te nodigen. Heb je vragen op juridisch gebied? Mail ze dan voor 15 september, naar 
nvdafriesland@hotmail.com, en wij zorgen ervoor dat je op die avond antwoord op je vraag krijgt. 
 
Bij- en nascholing 
Op 13 april hebben we de interessante en goed bezochte scholing ‘de gynaecologische reis van de 
vrouw’ naar Friesland gehaald.  
 
En voor de toekomst hebben we nog genoeg ideeën voor bijscholingen, zoals:  

 Een lezing door de bekende forensisch patholoog Frank van de Goot 
 Huiselijk geweld 
 Mammapoli 
 Reuma 
 Slaapapneu 
 Migraine 

(deze onderwerpen zijn onder voorbehoud): 
 
Houd je mailbox in de gaten, zodat je geen uitnodiging misloopt! 
 
Naast de door ons aangeboden bij- en nascholingen organiseert de NVDA academie (veelal) 
geaccrediteerde scholing. Kijk voor het aanbod op https://www.nvda.nl/bij- en nascholing. Wij 
willen graag van jullie weten of je interesse hebt om aan een of meerdere van deze scholingen 
deel te nemen. Bij voldoende interesse zullen we deze dan organiseren. 
 
Onderstaand bericht van de NHL kan ook interessant voor je zijn: 
Komend najaar, of uiterlijk begin 2017, zijn wij als hogeschool voornemens weer een tweejarig 
traject praktijkondersteuner somatiek voor doktersassistenten op te starten. Dit in navolging op 
de landelijke afspraken, waarbij onder andere de SSFH, de LHV en de Samenwerkende 
Hogescholen tot overeenstemming zijn gekomen op dit onderwerp. Ben je geïnteresseerd? Maak 
dan je belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar kenniscentrum.zwo@nhl.nl. Wij 
kunnen starten met het  
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wensen je alvast een heerlijke zomer en tot ziens op de volgende 

bijscholing of op de contactavond! 

 
 
 
 
 
Gezocht! 
Actieve leden die het leuk vinden om het bestuur te komen versterken! Heb je interesse? Neem 
dan contact op met nvdafriesland@hotmail.com voor meer informatie. 
 
 
NB wij horen geregeld van een aantal leden dat zij geen uitnodigingen voor de bijscholingen 
ontvangen. Volgens het NVDA-bureau in Utrecht die de uitnodigingen mailt, krijgen zij veel mails 
terug. De twee meest voorkomende oorzaken hiervoor kunnen zijn: 

 je e-mail adres is gewijzigd en je hebt dit niet aangepast in je lidmaatschap gegevens van 
de NVDA of in je profiel op de website.  

  of de mails van de NVDA worden als spam herkend.  
Als geen van beiden de oorzaak is, kun je contact opnemen met het secretariaat van het NVDA-
bureau op 030 263 1040 of via secretariaat@nvda.nl.   
 
Allemaal plannen, maar natuurlijk laten we ons ook inspireren door jou. Mail je ideeën naar 
nvdafriesland@hotmail.com en dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. 
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