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De NVDA komt naar je toe!

Beste collega,
 
Wil jij op de hoogte blijven van de laatste actualiteiten in onze beroepsgroep, vakgeno-
ten ontmoeten en interessante nascholingen bijwonen? De NVDA Regio Limburg no-
digt je van harte uit voor de contactdag op zaterdag 15 oktober 2016 in Roermond.
 
We openen met een presentatie over De doktersassistent 3.0 van NVDA-voorzitter  
Kees Gillis. Tijden veranderen en ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Ook voor 
dokterassisstenten. Hoe blijf je goed bij?
 
Hierna een lezing over Amyotrofi sche Laterale Sclerose (ALS) door revalidatiearts Dia 
Pernot van het Laurentius Ziekenhuis. ALS is een genadeloze ziekte waar jaarlijks 500 
mensen aan overlijden. Pernot zet uiteen welke verschijnselen/eerste klachten er zijn 
bij ALS, gaat in op de diagnostiek en de verschillende rollen van artsen en de huisarts-
praktijk. 
 
Martin Brassé, huisarts te Vlodrop en tevens huisartsopleider, vertelt vervolgens over 
oogonderzoek. Dit is meer dan alleen 'in de poppetjes van je ogen' kijken. Huisartsen 
kunnen zich hierin specialiseren. 
 
Bas Spelberg, huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG, praat ons bij over ver-
spreiding van micro-organismen die slecht behandelbare infecties veroorzaken. Hoe 
kun je dit zoveel mogelijk beperken? Ook huisartsenpraktijken krijgen hier steeds vaker 
mee te maken. De huidige WIP-richtlijn Infectiepreventie wordt herzien.
 
Voor vragen over het Kwaliteitsregister Doktersassistent kun je tijdens de pauzes 
terecht bij Jellie Klaver, directeur NVDA, in de stand. 
 
 
We hopen je te zien op zaterdag 15 oktober. Tot dan!
 
 
Linda de Boer en Wilma Palmen
NVDA Regiobestuur Limburg



Programma 15 oktober 2016 
10.00 uur Ontvangst met koffi e, thee en iets lekkers

10.30 Welkom door bestuur NVDA Regio Limburg

10.45 De doktersassistent 3.0

11.30 Amyotrofi sche Laterale Sclerose (ALS)

12.30 Lunchpauze

13.15 Oogheelkunde in de huisartsenpraktijk

14.15 Pauze

14.30 Infectiepreventie

15.30 Evalueren en netwerken

16.00 Afsluiting

Tijdens de ontvangst en pauzes kun je de NVDA-stand bezoeken. 



Regio Limburg

Locatie
Cafe-zaal De Ster
Raadhuisstraat 13
6042JK Roermond 
 
Kosten
Leden: € 10 en niet-leden: € 35
Niet-geaccrediteerde scholingspun-
ten: 4
  
Aanmelden is verplicht. Graag ontvangen we je aanmelding via de mail 
nvdalimburg@live.nl voor 1 oktober 2016. Deelnamekosten graag gelijktijdig met 
de aanmelding overmaken op rekeningnummer NL84 RABO 0142 0376 80 ten name 
van NVDA Limburg, onder vermelding van Contactdag NVDA Regio Limburg 2016, je 
naam, adres en woonplaats en indien van toepassing je lidnummer. De aanmelding is 
defi nitief na ontvangst van de betaling. Het aantal plaatsen is beperkt, wacht dus niet 
te lang. Iedere deelnemer krijgt een bevestiging via de mail. Na het bijwonen van deze 
dag ontvang je een deelnamebewijs. De vier punten schrijf je dan zelf bij in je portfolio.
 
Annuleren
Meld je tijdig af via nvdalimburg@live.nl, uiterlijk 1 oktober 2016. Bij annuleringen na 
deze datum vindt geen restitutie plaats. Een collega kan je plaats innemen: vermeld  
haar/zijn gegevens bij de annulering.
 
NVDA, de Nederlandse beroepsvereniging van doktersassistenten
W www.nvda.nl
E secretariaat@nvda.nl
T 030 263 10 40
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