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‘Zij InZicht’

SAMEN NASCHOLEN! 
Dag voor doktersassistenten en huisartsen

5
maart 

2016



Datum en locatie
Zaterdag 5 maart 2016
Willem II stadion
Goirleseweg 34
5026 PC Tilburg 

Doelgroepen
Huisartsen, Doktersassistenten 
en andere belangstellenden

Accreditatie voor huisartsen 
en doktersassistenten wordt 
aangevraagd.

Aanmelding via
Bijgevoegd formulier

Aanmelden kan tot 
10 januari 2016

Bij annulering vindt geen 
restitutie plaats en zijn volledige 
deelnamekosten verschuldigd. 
Er kan wel een collega in uw 
plaats komen. Dit a.u.b. doorgeven 
aan nvda.regiotilburg@live.nl

Informatie
Voor algemene informatie kunt 
u contact opnemen via 
nvda.regiotilburg@live.nl

Maximaal aantal deelnemers 100, 
leden krijgen voorrang.

Beste collega, beste huisarts,

De NVDA Regio Tilburg organiseert een nascholingsdag voor  
doktersassistenten en huisartsen waarop de vrouw centraal staat. 

Alle doktersassistenten èn huisartsen uit de regio worden uitge-
nodigd om eenduidig te worden bijgepraat in de volgende lezingen:

1.  Gynaecoloog mevrouw Annette Ter Haar zal een lezing geven 
over de Vulvapoli: pathologie van de vulva en gynaecologische 
oncologie. 

2.  Gynaecoloog mevrouw Cora Fiedeldeij zal vertellen over  
mogelijke zwangerschapsklachten en -complicaties, het 
kraambed en postnatale depressie.

3.  Mevrouw Els Bovy en mevrouw Myran Duste komen namens 
Bevolkingsonderzoek Zuid om ons te informeren over het 
nieuwe BVO naar baarmoederhalskanker/HPV.

4.  Huisarts/seksuoloog de heer Ad Stokmans doet een boekje 
open over SOA’s (triage, onderzoek en behandeling, taak-
delegatie huisarts → doktersassistent) en seksuologie in de 
praktijk.

5.  Gynaecologen mevrouw Wilma Smit en Pauline Ottervanger 
sluiten de dag af met een plenaire lezing over de overgang 
(opvliegers, blaas- en plasproblemen, hart- en vaatziekten, 
osteoporose, etc.) en de mogelijke bijkomende veranderingen. 

  
Accreditatie wordt voor de hele dag aangevraagd.

Vanaf 09.15 uur staat koffie en thee klaar, om 09.45 uur gaan we 
van start. De Bonheur-groep zorgt voor de lunch. We eindigen rond 
15.45 uur met een aangeklede borrel.

Aanmelden kan door bijgevoegd formulier volledig ingevuld en 
ondertekend naar ons op te sturen:

NVDA Regio Tilburg
t.a.v. de penningmeester
Borneostraat 14
5014 BN  TILBURG

Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen op 5 maart!

Caroline, Debbie, Elise, Henriëtte en Trudy
NVDA Regio Tilburg



Even voorstellen... DE SPREKERS

Wilma Smit en Pauline Ottervanger zijn beiden tot gynaecoloog opgeleid in 
respectievelijk Leiden en Den Haag. Zij schreven samen de boeken 
“Menoblues” (2009) en “Menoproof”(2010). Wilma werkt als gynaecoloog 
in het Gemini Ziekenhuis, Den Helder en Pauline in het Hagaziekenhuis, 
Den Haag. Naast hun werkzaamheden als algemeen gynaecoloog hebben 

zij een speciaal spreekuur voor overgangsproblematiek, samen met een  overgangsconsulente. Inmiddels 
houden zij voordrachten en verzorgen nascholingen in het land gericht op overgang en menopauze, maar ook 
op preventie van aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en osteoporose. 

Annette ter Haar is opgeleid tot gynaecoloog in Leiden en Den Haag. Sinds 1993 
werkzaam  in Tilburg: “Kijken naar de mens achter de patiënt en zo samen beoordelen 
wat het beste is voor die persoon. De geneeskunde staat hierbij centraal. Als praktijk-
georiënteerde arts vind ik de patiëntenzorg het meest interessante en intrigerende 
deel van mijn werkzaamheden. De uitdaging is te werken naar de meest up-to-date 

standaarden qua veiligheid en technieken”. Aandachtsgebieden:  bekkenbodem, 
psychosomatiek en seksuologie, endoscopie, kindergynaecologie, vulvapathologie.

Cora Fiedeldeij: opleiding tot gynaecoloog in Utrecht en Tilburg. Na haar afstuderen 
heeft zij een periode in de tropen gewerkt: met name verloskundig werk. Zij heeft zich 
gespecialiseerd in zwangeren met HIV, kindergynaecologie en daarnaast een deel alge-
mene gynaecologie en psychosomatiek. Haar trefwoorden zijn: teamspeler, to the point, 
hart voor de zaak, eenduidig, mensenmens. 

“Maatwerk leveren, mét, maar vooral vóór mensen. Iedere keer is het weer net even anders en dat houdt het 
vak zo levendig, ik ken echt geen saaie momenten in mijn vak.”

Ad Stokmans, huisarts sinds 1983, werkzaam in de dagpraktijk sinds 1988. 
Aantekening seksuologie NVVS, lid van de SeksHAG. Huisartsopleider bij de universiteit 
van Maastricht. Geeft geregeld lezingen voor huisartsen en praktijkondersteuners over 
seksuologie. 

Els Bovy en Myran Duste werken als praktijkondersteuners bij 
Bevolkingsonderzoek Zuid. Bevolkingsonderzoek Zuid organiseert 
de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en 
darmkanker in Limburg en Noord-Brabant.
Als praktijkondersteuners adviseren zij huisartsenpraktijken over 

het organiseren van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het maken van kwalitatief goede 
uitstrijkjes. Ook organiseren en geven zij scholingen Cervix Uitstrijken.



09:15 uur .................. Ontvangst met koffie/thee

09:45 uur .................. Welkomstwoord NVDA

10:00 uur .................. Start lezingen

12:45 uur .................. Lunch

13:30 uur .................. Voortgang lezingen

15:45 uur .................. Borrel met….

HET PROGRAMMA


