
NB wij horen geregeld van een aantal leden dat zij geen uitnodigingen voor de bijscholingen ontvangen. Volgens het NVDA-bureau in 
Utrecht die de uitnodigingen mailt, krijgen zij veel mails terug. De twee meest voorkomende oorzaken hiervoor kunnen zijn:  

je e-mail adres is gewijzigd en je hebt dit niet aangepast in je lidmaatschap gegevens van de NVDA of in je profiel op de website.  
 

 
Als geen van beiden de oorzaak is, kun je contact opnemen met het secretariaat van het NVDA-bureau op 
 030 263 1040 of via secretariaat@nvda.nl.  
Allemaal plannen, maar natuurlijk laten we ons ook inspireren door jou. Mail je ideeën naar nvdafriesland@hotmail.com en dan kijken we 
wat de mogelijkheden zijn.  
 

 

Friesland, juni 2017 
 
Hallo allemaal,  
 
Voor je ligt de eerste, korte, nieuwsbrief van dit jaar van de NVDA Regio Friesland. We streven 
naar twee keer per jaar een nieuwsbrief, waarin we jullie op de hoogte houden van onze 
activiteiten.  
 
Bij- en nascholing : 
Tot het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben onderstaande scholingen plaatsgevonden: 

 21 maart ‘kruip in de huid van….’ In samenwerking met Pathologie Friesland. 
 Vanwege de overweldigende grote belangstelling moesten er ongeveer 120 personen op 
de wachtlijst worden geplaatst. Omdat we graag iedereen die zich had aangemeld de 
gelegenheid willen geven om deze scholing alsnog te kunnen volgen, hebben we op 13 
juni een tweede avond gehouden en wordt deze scholing in 2018 nog 2x herhaald. Zodra 
de data bekend zijn ontvang je hierover bericht 

 10 mei ,via de NVDA Academie,  de scholing ‘ Er komt een man bij de dokter……..’  
 23 mei was de jaarlijkse scholingsavond, aangeboden door het MCL en in samenwerking 

met de NVDA georganiseerd, waar het Centrum voor Obesitas Nederland een 
presentatie heeft gehouden. 
 

Tot aan de de zomervakantie staan er nog 2 scholingsavonden gepland; 
 Voor 26 juni, ook via de NVDA academie, staat de scholing ‘Declareren kun je leren’ in 

Heerenveen gepland. Kijk, als je interesse hebt, op de site van de NVDA of er nog plek is. 
 Op 12 juli staat er nog een avond bij ‘Nij Barrahus, centrum voor vruchtbaarheid in de 

planning. Hiervoor krijg je binnenkort een uitnodiging in je mailbox. 
 
Na de vakantieperiode staan er nog 3 scholingsavonden gepland, en wel de volgende: 

 4 oktober, in samenwerking met Pathologie Friesland en de mammapoli van het MCL een 
avond over mammapathologie 

 31 oktober komt Frank van der Goot, forensisch patholoog, een presentatie houden 
 2 november organiseren we nogmaals ‘de gynaecologische reis van de vrouw’. 

  

Allemaal plannen, maar natuurlijk laten we ons ook inspireren door jou. Mail je ideeën naar 
nvdafriesland@hotmail.com en dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. 
 
Voor nu wensen we je een hele prettige zomer- en vakantieperiode en we hopen je in het 
najaar weer te ontmoeten op een van de scholingsavonden. 
 
Namens de NVDA regio Friesland, 
 
Janke en Thea 
 


