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NIEUWSBRIEF april/mei 2018 
 
Hallo collega’s 
 
Het is even geleden maar met deze nieuwsbrief willen we ons graag weer even in je brein nestelen 
en je op de hoogte brengen van interessante bijeenkomsten en andere belangrijke onderwerpen. 
 
WAT HEBBEN WE AL GEDAAN 
Sinds het begin van dit jaar hebben we alweer een aantal scholing- of trainingsbijeenkomsten gehad. 
We zijn 2 avonden te gast geweest bij het Anatomisch en Pathologisch Museum in Nijmegen en er is  
-ook verdeeld over 2 avonden- weer hard getraind in reanimatie met inzet van AED. 

 
 
WAT GAAN WE NOG DOEN 
Eind mei staat een interessante avond op het programma wanneer we te gast zullen zijn bij  
Mildred Clinics in Arnhem. De uitnodiging hiervoor heb je inmiddels waarschijnlijk al ontvangen of 
vind je hier: https://www.nvda.nl/wp-content/uploads/2018/04/Uitnodiging_Mildred_30052018.pdf 
 
Verder zijn we in gesprek met de Nederlandse Obesitas Kliniek locatie Velp en Vitalys Arnhem-Velp 
om een scholingsavond voor jullie te organiseren over obesitas en bariatrische chirurgie. Hiervoor 
kun je later dit jaar de uitnodiging in je mailbox verwachten.  
 
Ook hopen we je dit jaar nog een zeer informatieve avond te kunnen bieden over OSAS / slaapapneu 
met huisarts Hugo Hardeman en een ervaringsdeskundige die zich inzet voor de belangenvereniging 
van patiënten met slaapapneu.  
 
 
SAVE THE DATE: DE NVDA KOMT NAAR JE TOE 
Op woensdag 7 november 2018 (het duurt nog even, maar zet het alvast in je agenda) zien wij je 
graag in Nijmegen-Lent voor de 2-jaarlijkse Regio Contactavond. Het belooft een interessante en 
goed verzorgde avond te worden. De uitnodiging met het volledige programma kun je na de zomer 
tegemoetzien. 
 
 
SCHOLINGEN VAN DE NVDA ACADEMIE IN ONZE REGIO 
Naast de scholingen, lezingen en trainingen die wij als NVDA-regio organiseren, kun je je kennis en 
kunde ook naar een hoger niveau tillen met de scholingen die vanuit de NVDA Academie in 
Gelderland worden gegeven. 
 
 
 

https://www.nvda.nl/wp-content/uploads/2018/04/Uitnodiging_Mildred_30052018.pdf


Een greep uit het aanbod: 

• NHG-standaarden buikklachten (Arnhem  12 juni)  
www.nvda.nl/scholing/nhg-standaarden-buikklachten-2/ 

• De medische achtergrond van triagevragen (Nijmegen  7 juni / 21 september) 
www.nvda.nl/scholing/triage-vragen/  

• Communicatie met patiënten met niet-zichtbare beperkingen (Apeldoorn  11 oktober) 
www.nvda.nl/scholing/communicatie-patienten-zichtbare-beperkingen/  
 
Voor het gehele aanbod van de NVDA-academie: www.nvda.nl/nvda-academie/  
 
 
 

 
 

• De NVDA is er voor en door doktersassistenten uit alle werkvelden. Als jij ideeën hebt voor 
een scholing of anderszins informatieve bijeenkomst, als je wilt meedenken om de contacten 
met doktersassistenten in ziekenhuizen uit te breiden of je hebt hier een ingang voor: laat 
het ons weten! 
We onderzoeken graag de mogelijkheden samen met jou en wie weet smaakt dit naar meer. 
Versterking van onze beperkte bemensing, ook tijdelijk of voor een bepaald project, is altijd 
welkom! 

 

• Wij horen geregeld van leden dat zij geen uitnodiging voor de bijscholingen ontvangen.  
Het NVDA-bureau in Utrecht dat de uitnodigingen, krijgt veel mails terug.  
De drie meest voorkomende oorzaken hiervoor kunnen zijn:  
- e-mailadres is gewijzigd en je hebt dit niet aangepast in je profiel op www.nvda.nl  
- óf je hebt geen of een andere regio ingevuld in je profiel 
- óf de e-mails van de NVDA worden als spam herkend. 
Als geen van alle de oorzaak is, kun je contact opnemen met het secretariaat van het  
NVDA-bureau op 030-263 1040 of via secretariaat@nvda.nl 
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