
De NVDA komt 
naar je toe!

Dinsdag 9 februari 2016

Regio Flevoland



Van harte nodigt het NVDA Regiobestuur van Flevoland je uit voor onze thema-avond 

De kwetsbare oudere

De NVDA komt naar je toe!

op dinsdagavond 9 februari 2016 in Hotel Van der Valk te Almere. Doktersassistenten  
en praktijkondersteuners zijn van harte welkom op deze verlate nieuwjaarsreceptie. 

Als gastsprekers staan schrijfster/columniste Yvonne Kroonenberg en persoonlijk be- 
geleiders van Zorggroep Almere Petra Besseling, Anneke Van Dijk en Brigitte Markus  
op de agenda. 

Yvonne Kroonenberg vertelt over liefde en leed in de mantelzorg, zowel van de kant van  
de gulle aanbieder als van de ontvanger. Niemand wil afhankelijk worden. Toch gebeurt 
het. Hierna scholen de persoonlijk begeleiders van Zorggroep Almere ons verder over dit  
onderwerp. Aan de hand van sketches proberen zij ons inzicht te geven in de problema-
tiek van kwetsbare ouderen. Welke mogelijkheden heb jij als doktersassistent om hierin 
een signalerende rol te spelen? Hoe herken je bepaalde problemen? Wat maakt jouw 
positie als doktersassistent in dit traject belangrijk?

Wij hopen dat jullie met deze nieuw verworven kennis in de dagelijkse praktijk de patiën-
ten en collega’s nog beter van dienst kunnen zijn. 

Uiteraard biedt deze avond ook de mogelijkheid om collega’s vanuit het eigen en andere  
werkvelden en de NVDA te ontmoeten. Bijpraten, ervaringen uitwisselen, kennis delen  
met elkaar. Belangrijke elementen van deze leerzame en gezellige avond.

Kees Gillis, de voorzitter van de NVDA, verzorgt een presentatie over de verande-
ringen in de zorg en de gevolgen hiervan voor de doktersassistent.  
Ook NVDA-directeur Jellie Klaver is aanwezig als aanspreekpunt. 
Heb je vragen? Grijp dan deze avond je kans. 

Wij hopen je te ontvangen op dinsdag 9 februari 2016. 

Tot dan!
NVDA Regio Flevoland



Programma 9 februari 2016

18.00  uur Ontvangst met broodje, fruit, koffie, thee en verse jus  d’orange 

18.45  uur Welkom door Regio Flevoland

18.50  uur Presentatie schrijfster Yvonne Kroonenberg 

19.30  uur Presentatie persoonlijke begeleiders Zorggroep Almere

20.00  uur Koffie- en theepauze

20.15  uur Kees Gillis, voorzitter NVDA, over veranderingen in de zorg

21.00  uur Afsluiting met een hapje en drankje

Tijdens de ontvangst en pauze is er gelegenheid de informatiestand van de NVDA te bezoeken en 

kennis te maken met het hoofdbestuur van de NVDA en het regiobestuur van Flevoland .

De NVDA komt naar je toe!



Locatie 
Van der Valk Hotel Almere 
Veluwezoom 45 
1327 AK Almere 
Telefoonnummer : 036 – 8000 800
Voor de routebeschrijving kijk op   
www.hotelalmere.nl

Kosten
NVDA leden: gratis
Niet-leden: € 25,- 
Niet-geaccrediteerde scholingspunten: 2

Aanmelden 
Aanmelden is verplicht. Graag ontvangen we je aanmelding via de mail  
nvdaflevoland@gmail.com voor 25 januari 2015. 

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 47 RABO 0146 965 655 t.n.v. NVDA 
Flevoland te Almere o.v.v. naam, woonplaats en de vermelding Contactavond Regio 
Flevoland. 

Iedere deelnemer krijgt 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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