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Nieuwsbrief april 2017 

 

Beste doktersassistenten, 

 

Met het voorjaar in de lucht en nu vooruitkijkend naar de zonnige vakantie maanden, heeft NVDA Regio 
Limburg in de maand maart alweer enkele goed bezochte scholingen georganiseerd, en staan er voor de 
nog komende maanden in 2017 ook nog enkele interessante nascholingen op het programma. 
 
Zo hadden we op 22 maart 2017 samen met Bevolkingsonderzoek Zuid de nascholing ”Vervolgscholing 
Cervixscreening” georganiseerd in Herten Roermond. 
Op 28 maart 2017 hadden we weer een nascholing “basismodule Anatomie voor de doktersassistenten”, 
voor de vele belangstellende die nog op de lijst stonden van 2016. Wederom was deze unieke scholing 
binnen 2 dagen helemaal vol.  
 
Voor deze maand april stond als eerste op 5 april de nascholing “Hart en vaatziekten bij vrouwen” op het 
programma in Venlo/Blerick, en deze nascholing zal tevens ook op 12 april nog in Heerlen worden 
georganiseerd. De belangstelling voor deze nascholing was zo enorm dat we met de docente Drs. J. 
Kuilenburg in gesprek zijn om een 2e avond in Heerlen. Voor alle doktersassistenten die alsnog graag 
willen deelnemen aan deze nascholing en nog niet op de belangstellende lijst staan voor deze tweede 
avond, kun je nog een mailtje sturen naar nvdalimburg@live.nl met het verzoek: plaatsing op de 
belangstellende lijst deelname 2e datum nascholing “Hart en vaatziekten bij vrouwen” in de regio Heerlen.  
 
In juni hebben we een ‘verdiepingsmodule anatomie voor doktersassistenten’ op het programma staan, 
die alleen toegankelijk is voor de doktersassistenten die in 2016 de “Basismodule Anatomie voor de 
doktersassistent” hebben gevolgd.  Deze verdiepingsmodule is al helemaal vol geboekt en zijn we met de 
docent drs. A. Lataster, klinisch anatoom, in gesprek om een 2e verdiepings-middag/avond te organiseren.  
 
Verder hebben we in het najaar nog een basismodule Anatomie voor de Doktersassistent, en ook de 
scholingen van de NVDA Academie zijn weer vol aanwezig. Wil je op de hoogte blijven van het aanbod aan 
scholingen binnen de regio Limburg verwijzen wij je naar de website www.nvda.nl Regio Limburg.  
 
Daarnaast zijn wij, bestuur NVDA Regio Limburg, ook dit jaar weer aanwezig op de diploma-uitreiking 
voor doktersassistenten bij Gilde opleidingen in Venlo, waar we weer de eerste contacten gaan leggen 
met onze nieuwe collega’s. We hebben ook de eerste contacten gelegd met de toekomstige collega’s in 
de opleiding doktersassistente van het Arcus College in Heerlen en de gastlessen bij Gilde en Arcus, door 
Linda de Boer gegeven, staan weer op het programma.  
 
 
Huishoudelijke informatie. 
 
Graag willen wij toch nog even jullie aandacht voor het volgende. 

 Het komt nl. nog geregeld voor dat we helaas collega’s moeten teleurstellen voor deelname aan een 
nascholing waar maar een beperkt aantal deelnemers voor toegelaten kan worden. Meestal is dit dat 
we of het inschrijfformulier niet tijdig ontvangen maar wel de betaling of de betaling niet tijdig 
ontvangen hebben terwijl we wel het inschrijfformulier al geruime tijd in ons bezit hebben. Wij willen 
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er jullie op wijzen dat een inschrijving voor een nascholing pas definitief is als: NVDA Regio Limburg 
zowel het inschrijfformulier als ook de betaling ontvangen hebben.  
Dus TIP: bij aanmelden van een nascholing doe dan ook meteen de betaling dan loop je minder risico 
dat we je moeten teleurstellen.  

 Mocht je een factuur willen van de gevolgde nascholing, dit voor teruggave van cursusgeld door de 
werkgever, is dit geen enkel probleem. Geef dit met een kleine e-mail aan bij het secretariaat van 
NVDA Regio Limburg en wij zorgen ervoor.  

 Mochten er wijzigingen komen in je e-mailadres of je woonadres geef dit dan tijdig aan bij het 
secretariaat NVDA Utrecht afdeling Ledenadministratie.  

 
Aanbevolen: 
 11 mei 2017 Infectiepreventie te Maasbracht 
 30 mei en 6 juni 2017 Psychische of psychiatrische problematiek Weert 
 28 September 2017 Basismodule ‘Anatomie voor doktersassistenten’ Maastricht 
 24 en 31 Oktober 2017 Psychische of psychiatrische problematiek Heerlen 
 3 Oktober 2017 Begeleide Intervisie Ohé en Laak 
 4 november 2017 Congres dag NVDA Utrecht. 
 14 april 2018 Algemene Leden Vergadering (Laat je stem horen als lid van de NVDA) 
 
Voor meer informatie over deze scholingen, kijk op website NVDA Academie of regiopagina, voor actuele 
informatie en inschrijving. 
 
Wist je? 
Wist je dat je 4 collega’s of meer je 10% korting krijgt op het lidmaatschap? En vanaf 9 collega’s maar 
liefst 25%? En dat volgens cao Huisartsenzorg je werkgever een gedeelte van deze lidmaatschap vergoedt 
tot een maximum per jaar? Kijk verder op https://www.nvda.nl/lidmaatschap/  Met het lidmaatschap 
krijg je flinke kortingen op scholingen! 
 
 

Het Bestuur NVDA Regio Limburg (Linda de Boer en Wilma Palmen)  
wenst jullie hele fijne paasdagen toe. 
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