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Nieuwsbrief september 2016 
 
 
 
Beste collega’s, 
 
NVDA Regio Limburg heeft weer vele interessante nascholingen georganiseerd in dit najaar. 
Daarover ben je inmiddels al bericht via diverse nieuwsbrieven en social media.  Er zijn nog 
inschrijfmogelijkheden, maar ben er vlug bij i.v.m. diverse sluitingsdagen voor inschrijven. 
Kom je ook? We kijken uit je te ontmoeten op een van onze bijzondere nascholingen. En 
natuurlijk horen we graag je tips, wensen, verbeterpunten, ideeën over jouw beroep als 
doktersassistent in elke werkveld.  
 
Geschoold sta je sterker, ook in Limburg 
1. De NVDA komt naar je toe! Heet van de naald: “Durf jij je handen te laten zien? Test je 

handhygiëne!” 
Op zaterdag 15 oktober 2016 organiseert NVDA Regio Limburg een Contactdag. Wil jij op de 
hoogte blijven van laatste actualiteiten in onze beroepsgroep en smullen van de diverse 
interessante presentaties en workshop? En doe je ook mee aan de handhygiëneworkshop. 
Een leerzaam dagje uit met je collega’s. Kom dan naar cafézaal De Ster, Raadhuisstraat 13 in 
Roermond.  Kijk voor meer informatie en inschrijven op https://www.nvda.nl/jouw-
regio/limburg/ . Let op: verlengde inschrijftermijn tot en met 7 oktober 2016. 
 

2. Anatomie voor doktersassistenten 
Op 23 november 2016 vindt voor de 4e keer Anatomie voor doktersassistenten plaats op 
Universiteit Maastricht. Deze unieke nascholing werd door eerdere deelnemers zeer goed 
beoordeeld en als zeer waardevolle bijeenkomst ervaren voor je eigen kennis en voorlichting 
aan patiënten. Inschrijven kan tot uiterlijk 21 oktober 2016. Kijk voor meer info en aanmelden 
https://www.nvda.nl/jouw-regio/limburg/ 
 

3. Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en Vulvapoli 
Begin 2017 start het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Tijdens deze 
nascholing hoor je alle nieuwe informatie. En 2e deel is kennis maken met de Vulvapoli, 
informatie over vulvaklachten en jouw rol hierin als doktersassistent. Extra voordeel: een 
NVDA-lid mag een werkgever (1 huisarts per praktijk) gratis laten deelnemen. Programma 
en aanmelden zie https://www.nvda.nl/jouw-regio/limburg/ 
Deze scholing vindt op twee plaatsen in Limburg plaats, dus bij jou in de buurt: 
Op donderdag 3 november 2017 in Elsloo en op dinsdag 15 november 2016 in Blerick-Venlo. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 20 oktober 2016. 
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NVDA Academie: Veilig werken 
Heerlen, 10 november 2016. Deze nascholing over omgaan met agressief en ander ongewenst 
gedrag is inmiddels volgeboekt. Wil jij graag deze workshop in 2017 bijwonen? Verzamel een 
groep collega’s en neem contact op met NVDA Regio Limburg via nvdalimburg@live.nl. 
  
Dag van de triagist 
Onlangs gelanceerd: De Dag van de triagist! Altijd laatste donderdag in september. Dit jaar op 
donderdag 29 september 2016. NVDA Regio Limburg feliciteren de collega/triagisten en wensen 
hun een mooie dag toe. Lees meer: https://www.nvda.nl/dag-van-de-triagist/ 
 
Teken de petitie 
Wist je dat iedereen zich doktersassistent mag noemen? NVDA maakt zich sterk voor 
titelbescherming van ons beroep. Jij kunt dit ondersteunen door alsnog de petitie te 
ondertekenen, zie https://petities.nl/petitions/titelbescherming-doktersassistent-noodzakelijk? 
 
Overige activiteiten 
Voor het komende schooljaar zijn we ook actief voor onze aanstaande collega’s, houden we 
gastlessen op Arcus College in Heerlen en Gilde Opleiding te Venlo en werken we samen aan 
diverse activiteiten. 
Voor 2017 is NVDA Regio Limburg al volop bezig en in gesprek met partijen en specialisten om 
weer interessante nascholingen voor jullie te organiseren. In de volgende nieuwsbrief berichten 
we verder. 
 
NVDA Regio Limburg is er voor en door jou 
Heb jij vragen over je beroep, je werk, scholing, cao of anderszins? Of zou je graag een scholing 
voor een groep collega’s wensen? Heb je ideeën, wensen of andere suggesties? Zou je zelfs een 
vrijwillige actieve rol willen hebben voor onze collega’s? Neem contact met ons op via 
nvdalimburg@live.nl of bel met een van onze bestuursleden (contactgegevens onderaan). We 
kijken graag samen met jou naar mogelijkheden, voor elk doktersassistente in elk werkveld. 
 
Werkgeversactie 
Ben je nog geen lid van de NVDA?  Attendeer je werkgever op onze Werkgeversactie: voor € 50 
ben je lid tot 1 januari 2018. Een buitenkansje. En ontvang ons vakblad, emailalerts, kortingen 
op scholingen NVDA Academie en regio scholingen, een half uur gratis juridisch advies en nog 
veel meer. Er is groepskorting voor 4 leden of meer. Ook voor studenten is er een student 
lidmaatschap. Kijk voor meer info: www.nvda.nl 
 
 
Linda de Boer en Wilma Palmen 
Bestuur NVDA Regio Limburg 
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