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februari 2017 
 
Beste doktersassistent, 
 

Hart- en vaatziekten is doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen¹. Bij vrouwen zijn de signalen dat er iets mis 
is met het hart, minder duidelijk dan bij mannen. Daarom worden hartziekten bij vrouwen niet altijd op 
tijd herkend. 
Wil jij leren wat maakt dat vrouwen anders zijn wat betreft klachten, diagnose en behandeling? 
En wil jij deze kennis aanscherpen en je alertheid meteen in de praktijk toepassen? 
 
 
 

NVDA Regio Limburg nodigt jou uit voor de nascholing:  
 

“ Hart – en vaatziekten bij vrouwen” 
 
 

op woensdag 5 april 2017 in omgeving Venlo en  
op woensdag 12 april 2017 in omgeving Heerlen 

 
 
 
 
In deze interactieve scholing leer je, onder andere: 
 De screenende functie van doktersassistenten naar klassieke risicofactoren 
 Wat zijn alarmsymptomen in de anamnese en bij een ECG 
 Wat maakt dat vrouwen anders zijn wat betreft klachten, diagnose en behandeling 
 Specifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij vrouwen 
 Is de anatomie van het hart bij vrouwen ook echt anders? 
 Casuïstiek 
 
 
Spreker is mevrouw drs. Janet van Kuilenburg, cardioloog. Zij is opgeleid in Nijmegen en Eindhoven en 
werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Haar aandachtsgebieden zijn beeldvorming van het hart, 
hartfalen en hartziekten bij vrouwen. Zij vindt voor haar patiënten het erg belangrijk dat ze goed 
voorgelicht zijn en samen een afweging maken. Daar trekt ze graag extra tijd voor uit. 
 

Extra voordeel voor NVDA-leden: Hoewel de scholing voor doktersassistenten is, mag een NVDA-lid 
één werkgever (1 huisarts per praktijk/arts per organisatie) gratis mee laten deelnemen, als introducé, 
aan deze nascholing. Geen lid? Kijk snel op onze website www.nvda.nl bij lidmaatschap voor de 
mogelijkheden, ook voor groepslidmaatschappen. 
 
 
 
 
1: bron Hartstichting 
 
  

https://www.nvda.nl/
http://www.nvda.nl/
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Doelgroep:  Doktersassistenten uit alle werkvelden 
 
Datum en tijd: Woensdag 5 april 2017, van 19.00 – 21.15 uur, ontvangst vanaf 18.30 uur. 
 Locatie: omgeving Venlo 
 
 Woensdag 12 april 2017, van 19.00 – 21.15 uur, ontvangst vanaf 18.30 uur. 
 Locatie: omgeving Heerlen 
 
 

Spreker:  Mevrouw drs. Janet van Kuilenburg, cardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis 
 
 

Programma:   
18.30 – 19.00 uur:  Ontvangst met koffie/ thee en iets lekkers 
19.00 – 21.15 uur:  Inhoudelijke nascholing met 15 minuten pauze 
21.15 – 21.30 uur:  Evalueren en afsluiting 
 
 

Studiepunten:  Deze nascholing kun je zelf als niet geaccrediteerde nascholing opvoeren in je 
portfolio, in het Kwaliteitsregister Doktersassistent (Kabiz) voor 2 punten.  Je 
ontvangt tevens een certificaat. 

 

 
Aanmelding: Tot 1 week voor desbetreffende nascholing, alleen per email naar: 

nvdalimburg@live.nl met bijgaande inschrijfformulier én gelijktijdige betaling 
cursusgeld. Na ontvangst van formulier en betaling, ontvang je een definitieve 
bevestiging. Alleen met een volledig ingevuld inschrijfformulier en een 
gelijktijdige betaling van het cursusgeld, kun je deelnemen aan deze scholing. 

 
 

Kosten: Voor NVDA leden: € 35,00 voor niet leden NVDA € 60,00. 
 Bekijk op https://www.nvda.nl/cao-faq/wie-betaalt-de-kosten-van-de-nascholing/ 

wanneer de scholing in aanmerking kan komen voor vergoeding via je werkgever.  
 
 

Info/annuleren:  Indien je na aanmelding, onverwacht niet kunt komen, meld je dan tijdig af, uiterlijk 
1 week voor datum desbetreffende nascholing. Bij annuleringen na 29 maart 2017, 
respectievelijk 5 april 2017 vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wel kan 
eventueel een collega je plaats innemen, in overleg met ons, via 
nvdalimburg@live.nl. NVDA Regio Limburg behoudt zich het recht om de scholing 
te annuleren bij te weinig inschrijvingen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Linda de Boer en Wilma Palmen 
NVDA Regio Limburg  
 
 

https://www.nvda.nl/
https://www.nvda.nl/cao-faq/wie-betaalt-de-kosten-van-de-nascholing/
mailto:nvdalimburg@live.nl
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INSCHRIJFFORMULIER nascholing: “Hart- en vaatziekten bij vrouwen”. Ik kies voor: 
 

O Woensdag 5 april 2017, van 19.00 – 21.15 uur, ontvangst vanaf 18.30 uur. Omgeving Venlo of 
O Woensdag 12 april 2017, van 19.00 – 21.15 uur, ontvangst vanaf 18.30 uur. Omgeving Heerlen. 

 
Naam*: ___________________________________________Geb. datum: ______________  
 
Adres: _____________________________________________________________________  
 
Postcode: _________________ Woonplaats______________________________________  
 
Email adres deelnemer _______________________________________________________  
 
Telefoon deelnemer: _________________________________________________________  
 
Praktijk- of naam organisatie: __________________________________________________  
(Indien van toepassing)  
 
Tel werk: ____________________________ Email werk: _____________________________ 
 
 
Ik ben lid van de NVDA Lidnummer: _________________________  
Is er sprake van een groepslidmaatschap, vermeld dan alleen je individuele nummer!  
 
Als NVDA-lid neem ik mee als gratis introducé: ______________________________________ 

 

(1 (huis) arts per praktijk/organisatie) Functie: _______________________________________ 
 
Voor deze niet geaccrediteerde nascholing kun je zelf 2 studiepunten toevoegen aan je portfolio 
Kwaliteitsregister Doktersassistent, Kabiz. Je ontvangt tevens een certificaat. 
 
Deelnemer heeft het cursusgeld van: € 35,- voor NVDA leden of € 60,-  voor niet leden **, 
overgemaakt en heeft dit gelijktijdig betaald op: rekeningnummer NL84RABO0142037680 ten name van 
NVDA, met vermelding “Scholing DA 201704HVZ o.v.v. jouw naam, NVDA lidnummer (indien van 
toepassing). 
 
Praktijkstempel:                                                              Handtekening deelnemer voor akkoord:  
 
 
 
 
 
 
Dit formulier mailen naar: nvdalimburg@live.nl 
__________________________________________________________________________ 
0 Ik neem wel/niet** deel aan deze scholingsavond en wil wel/niet** in de toekomst op de hoogte 
gehouden worden van wel/niet** nieuwe scholingsactiviteiten per mail.  
* Per aanmeldingsformulier s.v.p. 1 persoon opgeven; zo nodig zelf kopiëren.  
** S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.   

https://www.nvda.nl/
mailto:nvdalimburg@live.nl

