
De NVDA komt 
naar je toe!

Dinsdag 21 juni 2016

Overijssel/ Noord-Gelderland



Van harte nodigt de NVDA Regio Overijssel/ Noord-Gelderland je uit voor onze contactavond

 Vernieuwing bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker

De NVDA komt naar je toe!

op dinsdagavond 21 juni 2016 in de Twentezaal van het ZGT Almelo. 

Alle doktersassistenten uit Overijssel/ Noord-Gelderland zijn van harte welkom. Na 
een periode van afwezigheid is er weer een actief regiobestuur in Twente! We starten 
daarom met een contactavond om kennis te maken.

Jellie Klaver, directeur van de NVDA, verzorgt een presentatie over het kwaliteitsregister 
voor doktersassistenten met onder andere aandacht voor de herregistratie per 1 juli 
2016. Ook is ze aanwezig als aanspreekpunt. Heb je vragen? Grijp dan deze avond je kans. 

Aansluitend zal Manon van der Weide-Steghuis, werkzaam bij Bevolkingsonderzoek 
Oost, ons scholen over de nieuwe ontwikkelingen van het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker. Met ingang van 2017 zijn hier namelijk een aantal belangrijke 
veranderingen in aangebracht. Wat betekent dit voor de patiënt? Wat is de rol van 
de huisartsenpraktijk en specifi ek van de doktersassistent? Wij hopen dat je met deze 
nieuw verworven kennis een beter inzicht krijgt in het vernieuwde bevolkingsonderzoek. 
Zo kun je in de dagelijkse praktijk de patiënten nog beter van dienst zijn. 

We zijn als regiobestuur benieuwd aan welke onderwerpen voor nascholingen jullie 
behoefte hebben. Uiteraard biedt deze avond ook de mogelijkheid om collega’s vanuit 
het eigen en andere werkvelden en de NVDA te ontmoeten. Bijpraten, ervaringen uit-
wisselen, kennis delen met elkaar. Belangrijke elementen van deze 
leerzame en gezellige avond. 
Wij hopen je te ontvangen op dinsdag 21 juni 2016.

Tot dan!
NVDA Regio Overijssel/Noord-Gelderland



Programma 21 juni 2016

18.00 uur Ontvangst met soep, broodjes, koffi e en thee 

18.30 uur Welkom door regiobestuur 

18.35 uur Presentatie door Jellie Klaver, directeur NVDA

19.20 uur Koffi e- en theepauze

19.30 uur Presentatie Manon van der Weide-Steghuis, Bevolkingsonderzoek Oost:  
 Vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

20.15 uur Afsluiting door regiobestuur met een drankje

De NVDA komt naar je toe!



Locatie
Ziekenhuis ZGT Almelo, Twentezaal
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo 
Telefoon: 088 -708 78 78
Kijk voor een routebeschrijving op www.zgt.nl

Kosten
NVDA leden: gratis
Niet-leden: € 25,- 
Niet-geaccrediteerde scholingspunten: 2

Aanmelden 
Aanmelden is verplicht. Graag ontvangen we je aanmelding via de mail 
nvdaoverijssel@gmail.com voor 1 juni 2016 . 

Voor leden: o.v.v. naam en lidmaatschapsnummer. 
Niet-leden: o.v.v. naam, adres en woonplaats. Deelnamekosten graag gelijktijdig met de 
aanmelding overmaken op rekeningnummer NL50INGB0004017636 t.n.v. NVDA o.v.v. 
naam, woonplaats en de vermelding Contactavond Twente 21-06-2016.

Iedere deelnemer krijgt een bevestiging via de mail.

NVDA
W www.nvda.nl
E secretariaat@nvda.nl
T 030 263 10 40
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