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Nieuwsbrief december 2016 

 

 

Beste doktersassistenten, 

 

Met de Kerstdagen in het vooruitzicht en het afsluiten van 2016, kijkt NVDA Regio Limburg terug 

op een zeer geslaagd scholingsjaar met hele mooie, bijzondere en leerzame nascholingen. 

Zo mochten wij in 2016 maar liefst 5 maal met Universiteit Maastricht onze scholing Anatomie 

voor doktersassistenten organiseren en heeft men op bijzondere wijze indruk verkregen van het 

effect van een ziekte op ons lichaam. Ook hadden wij in oktober een geweldige Contactdag in 

Roermond voor doktersassistenten in Limburg met hele interessante onderwerpen zoals o.a. 

oogonderzoeken in de dag praktijk, alles over infectiepreventie in de huisartsenpraktijk, de ziekte 

ALS.  In november j.l. waren er ook 2 goed bezochte nascholingen over het Vernieuwde 

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker en de Vulva poli, waar zelfs enkele huisartsen aan 

deelnamen. 

 

Voor de NVDA academie mochten wij dit jaar in het voorjaar een volle groep voor de scholing 

“Alles over Declareren” ontvangen en in het najaar een grote belangstellende groep voor “ Veilig 

werken “. 

 

Daarnaast waren wij als Regio bestuur aanwezig op de diploma uitreiking voor 

doktersassistenten bij Gilde opleidingen in Venlo, waar we weer de eerste contacten gelegd 

hebben met nieuwe collega’s. We hebben ook de eerste contacten gelegd met de toekomstige 

collega’s in de opleiding doktersassistente  van het Arcus College in Heerlen. Ook onze gastlessen 

bij Gilde en Arcus door Linda de Boer gegeven, bleven niet ongezien en heeft NVDA Regio 

Limburg ook aan hen praktische en dringende vragen beantwoord.  

 

Voor de triagisten onder ons werd er dit jaar een DAG VOOR DE TRIAGIST in het leven geroepen 

door NVDA, namelijk de laatste donderdag in september. Ook voor de doktersassistenten met de 

gecertificeerde opleiding tot triagist is nu een bijzondere dag van erkenning. Wij als bestuur 

NVDA Regio Limburg zullen ook deze dag zeker op onze kalender toevoegen.  

Voor meer informatie over wat de NVDA voor de triagist kan betekenen, kijk op de site van de 

NVDA https://www.nvda.nl/commissie-triagisten/ 
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Wat brengt NVDA Regio Limburg in 2017 voor jullie? 

Heel erg veel. Wederom hele mooie scholingen waaronder een verdiepingsmodule op de 

scholing Anatomie voor doktersassistenten. Daar de vraag naar de scholing Anatomie voor 

doktersassistenten enorm groot is, komt er ook nog een extra basis module Anatomie voor 

doktersassistenten,  zodat je alsnog de kans krijgt om deze unieke scholing te volgen. Ook de 

NVDA Academie heeft hele mooie aanbiedingen voor jullie in de Regio Limburg. Welke dit zijn en 

welke prachtige scholingen wij als regio gaan organiseren kun je vinden op de site van de NVDA:  

www.nvda.nl. Onder het kopje Regio Limburg vind je ook de laatste nieuwtjes, foto’s  van 

scholingen en nieuwsbrieven die alleen voor leden beschikbaar zijn. 

 

Als laatste willen wij je erop wijzen dat NVDA ook op Facebook, Twitter en Instagram te volgen is. 

Staat er nog een geweldige werkgeversactie op de site van de NVDA een lidmaatschap voor 

€50,00 tot 1 januari 2018 als je collega’s nog geen lid zijn.  

Vind je nieuwe collega’s op de NVDA site en kun je ook zelf je CV plaatsen als je op zoek bent 

naar een nieuwe uitdaging.  

 

NVDA Regio Limburg sluit het jaar 2016 zeer tevreden  af en wij verheugen ons enorm op het jaar 

2017 met heel veel nieuwe uitdagingen. We hopen jullie dan ook in het nieuwe jaar te mogen 

begroeten op een van onze scholingen. 

 

Wij wensen jullie: 

 

Een gezond en leerzaam 2017 
Linda de Boer en Wilma Palmen 

Bestuur NVDA Regio Limburg 
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