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De NVDA komt naar je toe!

 
Beste collega,
 
De NVDA Regio Overijssel Noord Gelderland nodigt je uit voor de contactavond op 
woensdag 24 januari 2018 in ZGT Hengelo. Het onderwerp is 

Souvenirs uit het buitenland
Kees Gillis, voorzitter van de NVDA, opent de avond en praat je bij over wat de NVDA 
voor je doet als doktersassistent op de werkvloer. Monique de Graas, doktersassistent 
seksuele gezondheid bij de GGD Twente, vertelt vervolgens van alles over soa's. Wat 
is de incubatietijd? Wanneer moet je testen? Wat kruis je aan op een formulier? Zij 
spreekt verder over het Spreekuur GGD: voor wie is dat bedoeld en tot welke leeftijd 
is gratis testen bij de GGD mogelijk? 

Na de pauze volgt Maarten van Bergeijk, huisarts te Hengelo, over reizigersziekten. 
Wat moet je vragen als assistent? Waar moet je alert op zijn? Als je gaat testen wat 
kruis je aan op een formulier? Hoe besmettelijk is iemand voor zijn omgeving? En wat 
kun je zelf zien aan een patiënt die op het spreekuur komt met bijvoorbeeld een wond?

Wat is bij soa's en reizigersziekten jouw rol als doktersassistent? is de algemene vraag 
die beantwoord wordt. Wij hopen dat je met deze nieuwe en/of opgefriste kennis een 
beter inzicht krijgt in waar je aan kunt denken als een patiënt met deze klachten/vragen 
belt. Zo kun je in de dagelijkse praktijk de patiënten nog beter van dienst zijn.

Deze avond biedt de mogelijkheid om mensen van de NVDA te ontmoeten en natuur-
lijk collega's uit het eigen of een ander werkveld. Bijpraten, ervaringen uitwisselen, 
kennis delen. Belangrijke elementen van deze leerzame en gezellige avond.

Wij hopen je te zien op 24 januari! Tot dan.
 
NVDA Regiobestuur Overijssel Noord Gelderland

 



Programma 24 januari 2018
 

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

18.00  Welkom door Kees Gillis, voorzitter NVDA

18.30  Monique de Graas, doktersassistent GGD Twente, over soa's

19.30  Pauze

19.45  Maarten van Bergeijk, huisarts, over reizigersziekten

20.45  Afsluiting

 



Regio Overijssel Noord Gelderland

Locatie
Ziekenhuis ZGT Hengelo
Albert Schweitzerzaal
Geerdinksweg 141 
7555 DL Hengelo
Telefoonnummer : 088 - 708 78 78
Parkeren op het terrein van het ZGT 
is niet gratis, in de omgeving van 
het ZGT wel. Kijk voor een routebe-
schrijving 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 15 december 2017.
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 NL 50 INGB 000 401 7636 t.n.v. NVDA 
o.v.v. naam, woonplaats en de vermelding Contactavond Twente. Je ontvangt een 
bevestiging via de mail.
 
NVDA, de Nederlandse beroepsvereniging van doktersassistenten
W www.nvda.nl
E secretariaat@nvda.nl
T 030 263 10 40
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