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Nieuwsbrief mei 2016 
 
 
Nieuw logo voor alle regio’s 
Alle regio’s van NVDA hebben sinds 1 mei 2016 een nieuw logo. De fiere Limburgse leeuw vind je 
ook terug op de NVDA website, zie https://www.nvda.nl/jouw-regio/ en dan lees je meteen 
informatie binnen onze regio. Als je ingelogd bent, heb je toegang tot informatie, inclusief ‘alleen 
voor leden’. De regiopagina’s worden dit jaar nog verder uitgebreid. 
 
 
Geschoold sta je sterker, ook in Limburg 
Anatomie voor doktersassistenten 
In dit voorjaar 2016 hebben we met veel succes twee keer de nascholing ‘Anatomie voor 
doktersassistenten’ georganiseerd in samenwerking met Universiteit Maastricht afdeling 
anatomie en embryologie. Daarover schreven we al in ons vakblad De Doktersassistent van 
maart 2016. De derde sessie op dinsdag 28 juni 2016, is inmiddels volgeboekt. Goed nieuws: 
NVDA Regio Limburg zal verder gaan met deze zeer gewaardeerde nascholing in 2016 en 2017. 
De eerstvolgende is op donderdagmiddag 29 september 2016. Vanaf juli kun je je hiervoor weer 
inschrijven, zie https://www.nvda.nl/agenda/. 
 
 
Alles over declareren 
Op verzoek van vele collega’s in Limburg: op 7 juni 2016 in Heerlen een twee uur durende 
nascholing in samenwerking met de LHV ‘alle ins en outs over declareren’. Jij, je collega en zelfs 
jouw werkgever/huisarts zijn welkom op deze nascholing. En je hoeft niet ver te reizen. Lees 
meer: https://www.nvda.nl/bij-en-nascholing/alles-over-declareren/ 
 
 
Veilig werken 
‘Ik wil nu de dokter spreken!...’. Hoe ga je als zorgprofessional om met agressief of ongewenst 
gedrag? Hoe houd je rekening met ieders normen en waarden? Hoe geef je gepast de grenzen 
aan? Hoe kun je het beste adequaat reageren? Dat kom je allemaal te weten in de interactieve 
workshop ‘Veilig werken’ die ook in Limburg georganiseerd wordt in het najaar, en je kunt je nu 
al inschrijven! Lees meer: https://www.nvda.nl/veilig-werken-voorkom-agressie/ 
 
 
Contactdag Regio Limburg 
Ook NVDA Regio Limburg houdt dit jaar weer een contactdag. De datum is aangepast naar 
zaterdag 15 oktober 2016. Noteer alvast in je agenda. 
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Overige activiteiten 
NVDA Regio Limburg doet meer dan alleen nascholingen organiseren. Zo hebben we dit jaar 
extra aandacht gegeven aan De Dag van de Doktersassistent en een ‘pluim’ uitgereikt aan de 
huisartsen die hun team in het zonnetje had gezet op bijzondere wijze. We geven ook gastlessen 
aan onze aankomende collega’s. We gaan het ‘veld’ in, om samen oplossingen te vinden voor 
jullie vragen. Kortom: we zijn er ook voor jou. Wat kunnen we voor jou doen? Mail of bel je ons? 
Contactgegevens vind je onderaan. 
 
 
Kwaliteitsregister Doktersassistent 
Is jouw diploma ouder dan 1 juli 2011 en ben je kwaliteit geregistreerd in Kabiz? Dan is het de 
hoogste tijd om je te herregistreren. Je hoeft niet tot 1 juli te wachten. Als je genoeg punten 
hebt, kan dat nu al. Lees meer: https://www.nvda.nl/kwaliteitsregister/ 
 
 
Lid worden 
Ben je geen lid van de NVDA, kijk dan op www.nvda.nl  en meld je vandaag nog aan. Er zijn altijd 
leuke aanbiedingen voor nieuwe leden en ook voor praktijken zijn er kortingen bij vier of meer 
leden. Als lid krijg ontvang je gratis ons vakblad en interessante kortingen.  
 
 
 
Linda de Boer en Wilma Palmen 
Bestuur NVDA Regio Limburg 
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