
 
 
Friesland, december 2017 
 
Hallo allemaal,  
 
Voor je ligt de tweede, 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.  
 
Uitbreiding team: 
Sinds juni heeft Anita Luppen ons team komen versterken! Hier zijn we uiteraard erg blij mee, 
maar we kunnen er nog wel iemand van jullie bij gebruiken.  
Heb je zin om samen met ons scholingen voor je collega’s te organiseren? Neem dan contact op 
via nvdafriesland@hotmail.com 
 
Bij- en nascholing 
Tot het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben onderstaande scholingen plaatsgevonden: 

 26 juni, via de NVDA academie, staat de scholing ‘Declareren kun je leren’. 
 12 juli ‘Nij Barrahûs, centrum voor vruchtbaarheid in de planning.  
 10 oktober en 7 november, in samenwerking met Pathologie Friesland een symposium 

over mammapathologie 
 31 oktober een lezing door Frank van der Goot, forensisch patholoog. 
 2 november ‘de gynaecologische reis van de vrouw’. 

 
N.B. vanwege de enorme belangstelling voor de scholingen huid- en mammapathologie is er 
voor beide scholingen een wachtlijst ontstaan. Zeer waarschijnlijk worden beide in 2018 
nogmaals gegeven. Degenen die op de wachtlijst staan krijgen, zodra er een nieuwe datum 
bekend is, hierover automatisch bericht. 
 
Voor de 2018 staan hebben we via de NVDA academie de volgende, geaccrediteerde, scholingen, 
naar Friesland gehaald: 
 
Onderwerp   locatie  datum   tijd 
Ouderenzorg     Heerenveen  13/2 en 6/3          19 – 22 uur 
Coörd. en leidinggeven      Heerenveen      8/3, 12/4 en 24/5    10 – 17 uur 
NHG-Standaard: buikklachten   Leeuwarden     13/3                     13 – 17 uur 
Psych. Problematiek                     Heerenveen     20/3 en 10/4                 13 – 17 uur 
Oogheelkunde                               Drachten            16/5                                  19 – 21.45 uur 
KNO                                                 Heerenveen       4/10                                  19 – 21.45 uur 
 

Daarnaast hebben we nog een aantal ideeën voor interessante scholingen. Houd je mailbox dus 
goed in de gaten zodat je niets mist. 
  



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:  

-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.  
 

 

Allemaal plannen, maar natuurlijk laten we ons ook inspireren door jou. Mail je ideeën naar 
nvdafriesland@hotmail.com en dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn. 
 
Voor nu wensen we je hele goede feestdagen en we hopen je in het nieuwe jaar weer te 
ontmoeten op een van de scholingsavonden. 
 
Namens de NVDA regio Friesland, 
 
 
Janke, Anita en Thea 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


