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De NVDA komt naar je toe!

Beste collega,
 
Van harte nodigt het NVDA Regiobestuur Gelderland je uit voor onze contactavond op 
woensdag 7 november in Nijmegen-Lent. Op deze avond verzorgen wij een informa-
tief en gezellig programma voor doktersassistenten.
 
Workshop over laaggeletterdheid 
De gezondheidssituatie van geletterde mensen is in veel opzichten beter dan die van 
mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterden missen name-
lijk veelal de vaardigheden goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en 
zorg. Zij hebben vaak ook lage gezondheidsvaardigheden. De gevolgen hiervan voor 
hun gezondheid zijn groot. Wij zeggen daarom ook wel: taal maakt gezonder. Omdat 
veel mensen zich schamen voor hun laaggeletterdheid is er een lastige, maar belang-
rijke taak weggelegd voor mensen in de zorg.
 
Herkennen van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, dit bespreek-
baar maken en hen motiveren om er iets aan te doen. Tijdens de presentatie 
Taal maakt gezonder door Stichting Lezen en Schrijven krijg je informatie over laagge-
letterdheid, hoor je de ervaringen van iemand die zelf laaggeletterd is geweest en gaan 
we samen nadenken over wat jullie zelf kunnen doen om mensen die laaggeletterd zijn 
te helpen. 
  
De toekomst van ons beroep
NVDA-voorzitter Kees Gillis vertelt over hoe ons boeiende en veelzijdige beroep eruit 
ziet in de nabije toekomst. Welke ontwikkelingen in de zorg gaan ons werk raken? En 
wat kunnen we zelf bijdragen aan de positie van de doktersassistent op de werkvloer?
 
Kortom, als je wilt bijpraten met collega's en geïnformeerd wilt worden, meld je dan aan 
en kom op 7 november naar Nijmegen-Lent.
 
Graag tot dan! 
 
Miranda Janssen en Femke Klinkenberg
NVDA Regiobestuur Gelderland

 
 
 
 



Programma 7 november 2018
 

18.00 uur Ontvangst met luxe broodmaaltijd

18.45 uur Welkom door Regiobestuur Gelderland

19.00 uur Workshop Laaggeletterdheid in de Zorg 

20.00 uur Pauze met koffi e en thee

20.30 uur Presentatie door Kees Gillis, voorzitter NVDA

21.30 uur Afsluiting met een hapje en drankje

 



Regio Gelderland

Locatie
Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen 
Voor de routebeschrijving kijk op 
www.valknijmegen.nl/contact#route
Parkeren is gratis
 
Kosten en aanmelden
NVDA leden: gratis
Niet-leden: € 25,-
Aanmelden is verplicht. Graag ontvangen we je aanmelding via de mail 
nvda_gelderland@hotmail.com voor 30 oktober 2018. Bij afmelding na 30 oktober 
verlenen we geen restitutie. Voor leden: o.v.v. naam en lidmaatschapsnummer. Niet-
leden: o.v.v. naam, adres, postcode/woonplaats en IBAN-rekeningnummer (met juiste 
tenaamstelling). Deelnamekosten worden door een eenmalige incasso geïnd door de 
NVDA. Bij onvolledige of incorrecte gegevens kunnen we de aanmelding helaas niet 
verwerken. Na aanmelding krijg je een bevestigingsmail. 

Voorbereiding en accreditatie
Ter voorbereiding vragen we deelnemers de e-learning module Gezondheid van Stich-
ting Lezen en Schrijven te doorlopen via https://elearning.lezenenschrijven.nl/#/login. 
Accreditatie CADD/Kabiz: 2 punten. Hiervoor dienen deelnemers de e-learning met 
goed gevolg te doorlopen (certifi caat tonen) en aanwezig te zijn op de contactavond. 
 
NVDA, de Nederlandse beroepsvereniging van doktersassistenten
W www.nvda.nl
E secretariaat@nvda.nl
T 030 263 10 40
 
© NVDA, september 2018

De NVDA komt naar je toe!


