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Nieuwsbrief         November 2017  

Met de aftrap van het nieuwe carnavalseizoen op 11-11-2017, de intocht van Sinterklaas in 
Nederland op 18-11-2017 en daarnaast nog maar 6 weken te gaan voor Kerstmis, kijkt NVDA 
Regio Limburg wederom terug op een zeer succesvol scholingsjaar.  
Voor iedereen was er weer volop de mogelijkheid om deel te nemen aan een of meerdere 
scholingen, zowel vanuit de Regio Limburg als vanuit de NVDA Academie in Limburg. 
 

Terugblik over 2017 
Voor de regio waren het onder andere de scholing over het hernieuwde BVO-baarmoederhals-
kanker, de scholingen over Hart- en vaatziekten bij vrouwen, alsmede ook wederom de prachtige 
scholing basismodule Anatomie voor de doktersassistenten. Deze trokken weer veel deelnemers. 
Daarnaast hadden we dit jaar ook voor de eerste keer 2 verdiepingsmodules Anatomie voor 
doktersassistenten op het programma staan, een vervolg op de basismodules. Ook waren door 
de NVDA Academie dit jaar weer scholingen uitgezet in Limburg zoals Triage in de dagpraktijk en 
Psychische en Psychiatrische problematiek. 
Als geweldige afsluiter had NVDA Utrecht dit jaar weer hun groots opgezette congres op 4 
november in Bussum, en ook dit jaar waren weer meer dan 1000 doktersassistenten aanwezig. 
 

Scholingen in 2018 
Voor het jaar 2018 zijn weer heel veel mooie en interessante scholingen door NVDA Academie in 
onze provincie uitgezet (https://www.nvda.nl/nvda-academie/ ).  
Een greep uit het programma: 
 30 januari 2018 Seks Talk: het hoeft niet moeilijk te zijn Venlo 
 6 Februari 2018 Veilig werken Roermond 
 8 Februari 2018 Mannenklachten Heerlen 
 
En ook wij als bestuur Regio Limburg hebben wederom hele mooie en nieuwe scholingen. Door 
de enorme belangstelling in 2017 voor de scholing Hart- en vaatziekten bij vrouwen hebben heel 
veel doktersassistenten niet kunnen deelnemen aan deze scholing. Goed nieuws: deze scholing 
wordt wederom opnieuw aangeboden op:  
 7 februari 2018  Hart- en vaatziekten bij vrouwen  Heerlen 
 
Houdt de website (https://www.nvda.nl/jouw-regio/limburg/) goed in de gaten voor alle nieuwe 
scholingen in 2018 en alle informatie over de contactdag in oktober 2018.  
 

Nieuwe vrijwilligers 
Wij zijn heel blij dat we voor het jaar 2018 drie nieuwe vrijwilligers bereid gevonden hebben om 
het bestuur in onze regio te ondersteunen in haar activiteiten. Buiten het organiseren van 
scholingen, geven wij ook gastlessen aan het Arcus College en Gilde Opleidingen en zijn we ook 
op de diplomauitreikingen van de nieuwe collega’s doktersassistenten. De nieuwe vrijwilligers 
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gaan ons dan ook in deze nevenactiviteiten en nieuwe ontwikkelingen ondersteunen. Wij 
verwelkomen Diana, Astrid en Monique binnen de Regio Limburg en hopen op een leuke en 
langdurige samenwerking.  
 

Maak je collega lid 
Wist je dat je 10% korting krijgt als je met 4-8 assistenten lid bent van NVDA, via een groepslidmaatschap? 
En zelfs 25% korting vanaf 9 assistenten!  
En nog een voordeel: de werkgever ontvangt de nota van het groepslidmaatschap. Wist je dat veel 
werkgevers (een deel) van de contributie vergoeden. 
Het NVDA-lidmaatschap heb je zo terugverdiend, door de interessante kortingen op onze scholingen. En 
je krijgt alerts, het vakblad, 30 minuten juridisch advies en nog veel meer. Kijk gauw op 
https://www.nvda.nl/lidmaatschap/ 

 

Ideeën of wensen voor scholingen? 
Heb je zelf nog leuke ideeën voor een scholing of wil je dolgraag ergens meer over te weten 
komen, schroom niet dit met ons te delen. Wij nemen de suggesties graag mee in onze 
scholingsplannen. 
 
Voor nu wensen wij jullie nog hele fijne laatste weken in 2017 toe.  

Hele mooie kerstdagen en een heel goede jaarwisseling met een prachtig 
succesvol en gezond 2018.  
 

 Linda de Boer en Wilma Palmen 
 Bestuur NVDA Regio Limburg 
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