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Beste doktersassistent        April 2018  
 
Je herkent vast wel: het probleem van patiënten met overgewicht binnen de praktijk en de daar 
bij behorende gezondheidsklachten als gevolg van dit overgewicht.  
Voor mensen met een ernstig of zelfs morbide overgewicht is het verlangen naar een betere 
kwaliteit van leven met minder klachten dan ook vaak een grote wens, kortom, men wil graag 
gewicht verliezen. Maar hoe? 
Velen hebben al heel wat pogingen ondernomen door meer te bewegen en gezonder te eten. 
Vaak met succes maar ook zijn er mensen die na vele pogingen toch niet het gewenste resultaat 
behalen. En ook al heb je succes, dan nog is het heel lastig om het behaalde resultaat vast te  
houden en niet terug te vallen in het oude patroon . 
 
NVDA Regio Limburg organiseert samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) Zuid, in 
samenwerking met Maatschap Chirurgie (Heelkunde, Zuyderland Medisch Centrum), 

     
      de unieke scholing 
 

BARIATRIE EN OBESITAS   
 

    op Woensdag  16 MEI 2018 
 

Obesitas is méér dan alleen een overmatige vetstapeling in het lichaam. Obesitas gaat zonder 
uitzondering gepaard met diverse fysieke en psychische klachten. Wanneer de BMI (body mass 
index) 40 of hoger is, spreken we van morbide obesitas (ziekelijk overgewicht). Zelfs bij een BMI 
van 35 kan er sprake zijn morbide obesitas als zich door overgewicht veroorzaakte 
gezondheidsklachten voordoen. Voorbeelden hiervan zijn diabetes, gewrichtsproblemen, hoge 
bloeddruk en hart- en vaatziekten. Nederlandse Obesitas Kliniek helpt patiënten hier graag bij 
met een intensief programma op maat op verantwoorde wijze om een gezond gewicht te 
bereiken. De behandelmethode is meer dan afvallen alleen. De behandeling wordt in bijna alle 
gevallen gecombineerd met een operatieve ingreep: de bariatrische chirurgie. 

 
De Nederlandse Obesitas Kliniek in het kort: 
25 jaar ervaring met obesitas, alle behandelingen vergoed door de (basis) zorgverzekering, 
8 vestigingen door heel Nederland, 45.000 succesvolle behandelingen uitgevoerd, 
40 medisch specialisten.  
Voor meer info, kijk op: https://www.obesitaskliniek.nl/vestigingen/heerlen/  
 

Heb je interesse in deze scholing, en wil je graag meer te weten komen over bariatrie en 
obesitas, en wat jij als DA hierin kunt betekenen voor de patiënt, bekijk dan de website 
hierboven vermeld en meld je aan via bijgevoegd inschrijfformulier. Je kunt je inschrijven tot en 
met 14 mei 2018.  
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Doelgroep: Doktersassistenten uit alle werkvelden 
 
Datum en tijd Woensdag 16 mei 2018 van 18.15 uur – 21.30 uur, ontvangst vanaf 17.30 uur. 

 Locatie: Nederlandse Obesitas Kliniek, 
 John F. Kennedylaan 301 .    6419XE Heerlen 

 
Sprekers:  Mevr. Beijer, vestigingscoördinator Heerlen   
              Drs. Boerma, chirurg 
 

Programma: Woensdag  16 mei 2018  
17.30 – 18.15 uur:  Ontvangst koffie/ thee , er is voor deze avond catering aanwezig. 
18.15 – 21.15 uur:  Inhoudelijke nascholing met 15 minuten pauze 
21.15 – 21.30 uur:  Evalueren en afsluiting 
 
 

Studiepunten:  Deze nascholing kun je zelf als niet geaccrediteerde nascholing opvoeren in je 
portfolio, in het Kwaliteitsregister Doktersassistent (Kabiz) voor 3 punten. Je 
ontvangt tevens een certificaat. 

 

 
Aanmelding: Tot en met 14 mei  2018  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: € 5,00 voor niet leden NVDA € 30,00. 
 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 

14  mei 2018. Bij annuleringen na 14 mei  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  
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INSCHRIJFFORMULIER nascholing: S.v.p. in blokletters invullen 
 
Woensdag 16 mei 2018, van 18.15 – 21.30 uur, ontvangst vanaf 17.30 uur.  
Nederlandse Obesitas Kliniek John F. Kennedylaan 301 . 6419XE Heerlen 
 
Naam*: ___________________________________________________________________________ 
 
Voorletters: ______________________                                     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!  
 
Voor deze niet geaccrediteerde nascholing kun je zelf 3 studiepunten toevoegen aan je portfolio 
Kwaliteitsregister Doktersassistent, Kabiz. Je ontvangt tevens een certificaat. 
 
Deelnemer heeft het cursusgeld van: € 5,- voor NVDA leden of € 30,00  voor niet leden **, 
overgemaakt en heeft dit gelijktijdig betaald op: rekeningnummer NL84RABO0142037680 ten name van 
NVDA, met vermelding “Scholing DA 20180516 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.   
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