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Januari 2017 
 
Beste doktersassistent, 
 
In heel veel huisartsenpraktijken maken doktersassistenten zelfstandig uitstrijkjes. Zoals jullie wellicht 
weten is er nu vanaf begin 2017 het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start 
gegaan.  

Voor doktersassistenten die ervaren zijn in het maken van uitstrijkjes en hun kennis verder willen 
verdiepen: met name over het proces vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en 
achtergrond en communicatie rond hrHPV,  

organiseert NVDA Regio Limburg in samenwerking met 
 
 
 
 
 

een vervolgscholing: 
 

“ Vervolgscholing Cervixscreening” 
 

op woensdag 22 maart 2017 te Herten-Roermond 
 
 
Deze vervolgscholing bestaat uit twee hoofdonderdelen: 
A. E-learning Cervixscreening 
B. Eén praktijkbijeenkomst op woensdag 22 maart 2017 

 
Inhoud E-learning: Baarmoederhalskanker en hrHPV; Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
(vernieuwing). Over de voorbereiding, uitvoering, en afronding van het uitstrijkje, de uitslagen en 
vervolgtrajecten. En leer je over communicatie en attitude. Studietijd is ongeveer 3 uur. 
 
Tijdens de praktijkbijeenkomst staat de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker, resultaten e-learning bespreken en inventariseren leerdoelen ,  

verdieping in kennis over uitstrijken en afwijkende portio’s, de communicatie over hrHPV en seksualiteit, 
het geven van voorlichting (kernboodschappen) en de attitude van de doktersassistente (DA) centraal. 
A.d.h.v. rollenspel en casuïstiek wordt geoefend in het geven van de juiste informatie op de juiste wijze en 
het juiste moment plenair besproken. 
 
 

LET OP: Om deel te kunnen nemen aan deze scholing is het wel verplicht de E-learning Cervixscreening 
voorafgaand aan praktijkbijeenkomst te maken. In de bevestigingsmail na inschrijving, ontvang je de 
juiste link naar deze E-learning. 
 
 
 

https://www.nvda.nl/
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Doelgroep:  Doktersassistenten die ervaren zijn in het maken van uitstrijkjes. 
 
Datum en locatie: Woensdag 22 maart 2017, van 18.00 – 21.45 uur, inclusief ontvangst. 
 Locatie: Café-zaal De Schuur, Hoofdstraat 2, 6049 EB  Herten-Roermond  
 
 

Sprekers:  Els Bovy en Myran Duste werken als praktijkondersteuners bij  
 Bevolkingsonderzoek Zuid. Zij adviseren huisartsenpraktijken over het organiseren 

van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het maken van kwalitatief 
goede uitstrijkjes. Alle belangrijke veranderingen worden toegelicht. Ook bieden zij 
u handvatten om vrouwen goed voor te lichten en moeilijke vragen over hrHPV te 
beantwoorden.  

 

Programma: Woensdag 22 maart 2017  
18.00 - 18.30 uur:  Ontvangst deelnemers met broodjesmaaltijd 
18.30 – 21.45 uur:  Programma met korte pauze 
 
 

Accreditatiepunten:  Deze vervolgscholing is geaccrediteerd voor doktersassistenten met 5 punten:  
2 punten voor het doorlopen van de e-learning en 3 punten voor het bijwonen van 
de praktijkbijeenkomst. Je ontvangt een certificaat en het toekennen van 5 
accreditatiepunten in Kwaliteitsregister Kabiz, als de e-learning volledig 
doorgelopen is en de toets met een voldoende afgesloten is. Daarnaast moet de 
praktijkbijeenkomst bijgewoond zijn. 

 

Aanmelding : Tot 11 maart 2017, alleen per email naar: nvdalimburg@live.nl met bijgaande 
inschrijfformulier én gelijktijdige betaling cursusgeld. Na ontvangst van formulier en 
betaling, ontvang je een definitieve bevestiging. Alleen met een volledig ingevuld 
inschrijfformulier en een gelijktijdige betaling van het cursusgeld, kun je 
deelnemen aan deze scholing. 

 

Kosten: Voor NVDA leden: € 30,00 voor niet leden NVDA € 55,00. 
 Bekijk op https://www.nvda.nl/cao-faq/wie-betaalt-de-kosten-van-de-nascholing/ 

wanneer de scholing in aanmerking kan komen voor vergoeding via je werkgever.  
 

Info/annuleren:  Indien je na aanmelding, onverwacht niet kunt komen, meld je dan tijdig af, uiterlijk 
11 maart 2017. Bij annuleringen na 11 maart 2017 vindt geen restitutie van 
inschrijfgeld plaats. Wel kan eventueel een collega je plaats innemen, in overleg 
met ons, via nvdalimburg@live.nl. NVDA Regio Limburg behoudt zich het recht om 
de scholing te annuleren bij te weinig inschrijvingen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Linda de Boer en Wilma Palmen, NVDA Regio Limburg  
 
 
 

https://www.nvda.nl/
https://www.nvda.nl/cao-faq/wie-betaalt-de-kosten-van-de-nascholing/
mailto:nvdalimburg@live.nl
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INSCHRIJFFORMULIER voor de nascholing: “  Vervolgscholing Cervixscreening” 
Op woensdag 22 maart 2017,  Café-zaal De Schuur, Hoofdstraat 2, 6049 EB  Herten-Roermond 
 
Naam*: ___________________________________________Geb. datum: ______________  
 
Adres:_____________________________________________________________________  
 
Postcode: _________________ Woonplaats______________________________________  
 
Email adres deelnemer _______________________________________________________  
 
Telefoon deelnemer: _________________________________________________________  
 
Praktijk- of naam organisatie: __________________________________________________  
(Indien van toepassing)  
 
Tel werk: ____________________________ Email werk:_____________________________ 
 
 
Ik ben lid van de NVDA Lidnummer : _________________________  
Is er sprake van een groepslidmaatschap, vermeld dan alleen je individuele nummer!  
 
Kabiz registratienummer: _______________________________________________________ 
(Voor deze geaccrediteerde nascholing worden 5 studiepunten toegevoegd aan je portfolio, 
mits voldaan aan voorwaarden accreditatiepunten).   
 
 
Deelnemer heeft het cursusgeld van: € 30,- voor NVDA leden of € 55,-  voor niet leden **  
overgemaakt en heeft dit gelijktijdig betaald op: rekeningnummer NL84RABO0142037680 ten 
name van NVDA, met vermelding “Scholing DA 20170322 o.v.v. jouw naam, NVDA lidnummer 
(indien van toepassing). 
 
Praktijkstempel:                                                              Handtekening deelnemer voor akkoord:  
 
 
 
 
 
Dit formulier mailen naar : nvdalimburg@live.nl 
__________________________________________________________________________ 
0 Ik neem wel/niet** deel aan deze scholingsavond en wil wel/niet** in de toekomst op de 
hoogte gehouden worden van wel/niet** nieuwe scholingsactiviteiten per mail.  
* Per aanmeldingsformulier s.v.p. 1 persoon opgeven; zo nodig zelf kopiëren.  
** S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.   

https://www.nvda.nl/
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