
€

Lato Black

Lato Bold

 G r i p    z a a k
o p  d e

UITNODIGING
Zaterdag 4 november 2017

Theater Spant! Bussum



€

€

€

€

Hoe meer er op ons afkomt in het gezin, het werk en 
in de maatschappij, hoe groter de kans dat we ons 
overspoeld voelen. Hoge(re) werkdruk, 
opgroeiende kinderen, het huishou-
den, het mantelzorgen voor je eigen 
ouders, bijhouden wat vrienden 
posten op facebook en natuurlijk 
het volgen van scholingen om bij te 
blijven in ons boeiende vak. En laten 
we ontspannen en plezier maken vooral 
niet vergeten. 

Hoe blijf je staande in een wereld die 
steeds meer aandacht van je vraagt 
en soms zelfs lijkt te eisen? Het 
NVDA Congres helpt je grip op 
de zaak te houden: veel kennis 
opdoen in een dag, en ook tijd 
om bij te praten, te genieten van 
een hapje en drankje en van onze 
swingende afsluiting. Meld je aan 
voor het NVDA Congres in  
Theater Spant! in Bussum via  
www.nvda.nl/congres2017 en  
maak gebruik van de  
vroegboekkorting.  

We zien je graag op 
zaterdag 4 november!

De congrescommissie

Datum en locatie
Zaterdag 4 november 2017 
in Theater Spant! 
Dr. A. Kuyperlaan 3 
Bussum

Doelgroepen
Doktersassistenten, triagisten, 
praktijkondersteuners en  
andere belangstellenden

Kosten
Leden: € 155,-  
Niet-leden: € 215,- 

Vroegboekkorting: meld je 
aan voor 16 juni 2017 en 
ontvang € 15,- korting! 

Accreditatie wordt  
aangevraagd bij de CADD.

Aanmelding kan via  
www.nvda.nl/congres2017
Je kunt dan meteen aangeven 
welke workshops je wilt 
volgen (1e en 2e keuze)

Bij annulering voor 15 septem-
ber brengen we € 35 admini- 
stratiekosten in rekening. Bij 
annulering na 15 september 
vindt geen restitutie plaats en 
ben je de volledige deelname-
kosten verschuldigd. Er kan wel 
een collega voor jou in de plaats 
gaan. Dit dien je door te geven 
aan congres@nvda.nl

Informatie
Voor algemene informatie over 
het congres of je aanmelding 
neem je contact op met het 
NVDA secretariaat, telefoon 
030 263 10 40 of 
e-mail: congres@nvda.nl
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1e ronde workshops 11.30 - 12.30 uur 

1. Gynaecologische klachten 
Wat menstruaties zijn, dat weten we allemaal. Wanneer is het te pijnlijk of is er teveel bloedver-
lies? Wat zijn normale klachten en wanneer zijn die afwijkend? Wat kunnen daar de oorzaken 
van zijn en wat is eraan te doen? Een aantal vaak voorkomende gynaecologische klachten en de 
mogelijkheden voor behandeling nemen we onder de loep.  Joke Schutte, gynaecoloog bij het Isala 
in Zwolle 

2. Gezond oud worden? Daar begin je jong mee 
Niet eerder was er zoveel bekend over voeding en neemt tegelijkertijd het aantal mensen toe dat 
ziek wordt van ongezonde, of soms zelfs van te gezonde voeding. Bas Houweling schreef samen 
met een collega het boek Etenstijd voor kinderen (en volwassenen!) vanaf tien jaar. Tijdens de 
lezing legt hij uit wat gezond en ongezond is en gaat in op de voedingsproblemen die we zien in 
de praktijk.  Bas Houweling, huisarts 

3. Ouderenzorg: daar krijg je geen grijze haren van! 
Welke valkuilen zijn er voor ouderen nu ze langer thuis blijven wonen? En welke rol speelt de 
doktersassistent in de zorg voor ouderen? In de praktijk krijg je te maken met organisaties,  
andere professionals op dit gebied en mantelzorgers. Wat kun jij allemaal doen?    
Geert van Dijk, huisarts 

4. Hoe kom ik in m’n kracht? 
Wat	heb	ik	nodig	om	voor	mezelf	op	te	komen,	zonder	de	angst	voor	afwijzing	of	conflicten?	
Wat is het ‘ergste’ dat er kan gebeuren als ik zeg wat ik nodig heb, als ik aangeef wat ik vind of 
als ik graag wil dat een werkgever de cao nakomt? Tijdens deze workshop krijg je zicht op wat je 
belemmert en leer je hoe je deze gedachten kunt omkeren. Dit geeft je handvatten waar je direct 
iets mee kunt. Carina Benninga, career coach en auteur 

5. Begeleiden van een stagiaire 
Een stagiaire begeleiden van de theorie naar de praktijk is boeiend voor doktersassistenten om 
te doen. Daarbij heb je handvatten nodig om de begeleiding te laten aansluiten op de behoeften 
van de student en op die van jezelf. Zijn jullie qua persoonlijkheden een goede match? Deze 
workshop is voor degenen die overwegen een stagiaire te begeleiden en daar meer over willen 
weten. Naam spreker wordt nog bekend gemaakt

  2e ronde workshops 13.30 - 14.30 uur

1. Vrouwenharten 
Het vrouwenhart wordt begeerd, maar ook ernstig miskend. Mannen hebben vaak een krampen-
de of drukkende pijn op de borst, vrouwen krijgen klachten van vermoeidheid, kortademigheid 
en rugpijn. Lange tijd werden deze klachten bij vrouwen niet direct gekoppeld aan hartklachten. 
Deze workshop leert je meer over de signalen. Dr. Janneke Wittekoek, oprichter van en cardioloog 
bij Heartlife Klinieken

2. Liefde voor een naaste 
Als doktersassistent heb je geregeld te maken met mensen die hun naaste begeleiden bij een 
bezoek aan arts of behandelaar. De liefde van deze mensen voor hun zieke naaste is vaak goed 
merkbaar. Tegelijkertijd zie je de last die de zorg voor een geliefde met zich mee kan brengen. 
Hoe ga je hiermee als doktersassistent om en welke adviezen kun je geven? Marjo Brouns,  
ervaringsdeskundige 

3. Cultuur en ziekte 
Migranten kunnen een heel andere beleving en uiting van ziekte hebben dan westers opgeleide 
hulpverleners gewend zijn. Tijdens de training komen aan bod: communicatieproblemen als 
gevolg van een taalbarrière, verschillen in cultureel bepaalde communicatieregels en opvattin-
gen over ziekzijn en gebrek aan kennis over het menselijk lichaam. Laila Elghoul, Laila Intercultural 
Training en werkzaam in een huisartsenpraktijk



Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden. Via www.nvda.nl geef je je voorkeur op voor de drie  

workshopsrondes. We houden zoveel mogelijk rekening met je eerste keuze. 

3e ronde workshops 15.00 - 16.00 uur

1. Borstkanker 
Het mammacarcinoom is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het 
mammateam, verschillende disciplines die zich inzetten voor de behandeling en bege-
leiding van borstkanker, zet de patiënt centraal. Dit vraagt om een goede samenwerking 
tussen zorgverleners afgepast op de behoeften van de patiënt. In deze workshop worden 
doktersassistenten geïnformeerd over recente en nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek 
en behandeling van borstkanker. Suzanne Gerretsen, verpleegkundig specialist mamachi-
rurgie AVL-NKI 

2. Oogheelkunde in vogelvlucht 
Waar passen bepaalde oogheelkundige klachten bij? Wanneer is het spoed en waarom? 
Deze lezing behandelt de anatomie van het oog en de pathofysiologie. Na deze presentatie 
ken je de belangrijkste ziektebeelden en de meest voorkomende behandelingen en zijn de 
alarmsymptomen bekend. Dr. Barbara Wensink, oogarts bij het Oogcentrum Noord-Holland 

3. Ziekte en geheugen 
Wat is er gezegd, hoe is een uitslag doorgegeven en hoe verliep de behandeling/ingreep? 
Zaken waarover tussen patiënten, doktersassistenten en artsen geregeld meningsver-
schillen ontstaan. Dit is het zogenaamde Rashomoneffect: mensen die dezelfde situatie 
meemaken, hebben verschillende versies van wat er werkelijk gebeurd is. In deze work-
shop gaan we in op de werking van het geheugen in emotioneel geladen situaties.  
Prof. dr. Douwe Draaisma, geheugenpsycholoog

4. Mag ik alstublieft dood…? 
Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van ingebrachte casussen met elkaar in 
gesprek over de wilsverklaring, de euthanasiewet en de rol van de assistent daarin. Als 
doktersassistent kun je komen te staan voor morele en praktische dilemma’s als iemand 
zijn of haar leven wil beëindigen. Wat mag er en hoe ga je daarmee om: als professional en 
als mens? Hans van Amstel-Jonker, consulent NVVE Adviescentrum 

5. Begeleiden van een stagiaire 
Een stagiaire begeleiden van de theorie naar de praktijk is boeiend voor doktersassisten-
ten om te doen. Daarbij heb je handvatten nodig om de begeleiding te laten aansluiten 
op de behoeften van de student en op die van jezelf. Zijn jullie qua persoonlijkheden een 
goede match? Deze workshop is voor degenen die overwegen een stagiaire te begeleiden 
en daar meer over willen weten. Naam spreker wordt nog bekend gemaakt

4. Eerste hulp bij stress 
In deze interactieve workshop wordt uitgelegd wat de voorbodes zijn van een burn-out, 
welke factoren een rol spelen en wat je daaraan kunt doen. De spreker hanteert een lijst 
van vijftig signalen van een burn-out. Als doktersassistent kun je de lijst gebruiken voor een 
eerste inschatting bij een patiënt, maar ook voor jezelf.  Frank Schaper, auteur en personal 
coach 

5. Hygiëne & Infectiepreventie 
Verspreiding van slecht behandelbare infecties is een wereldwijd probleem dat steeds 
meer aandacht vraagt. Er bestaat een groot verschil tussen de ideale omstandigheden voor 
infectiepreventie en de dagelijkse praktijk. Deze workshop geeft informatie over  hygië-
nisch werken, persoonlijke bescherming, handhygiëne, reiniging van apparatuur en veel 
gebruikt instrumentarium, accidenteel bloedcontact en de afvoer van medisch afval. Je 
krijgt de mogelijkheid om de situatie in de praktijk te vergelijken met andere collega’s en 
infectierisico’s kleiner te maken.  Debora van Loon, wetenschappelijk medewerker NHG 



Programma

Dagvoorzitter: Tom van ’t Hek (bekend als hockeyer, 
sportcoach en presentator. Ook was hij enige tijd huisarts)

08.30 - 09.30 Welkom en informatiemarkt 

09.30 - 10.45  Opening door NVDA-directeur  
 Jellie Klaver gevolgd door een interview  
 met NVDA-voorzitter Kees Gillis. 
 De plenaire lezing door Machteld Huber
  gaat over positieve gezondheid: een 
	 nieuwe	visie	op	de	definitie	van	
 gezondheid. 
  

10.45 - 11.00  Pauze 

11.30 - 12.30 Eerste ronde workshops

12.30 - 13.30 Lunch 

13.30 - 14.30 Tweede ronde workshops

15.00 - 16.00 Derde ronde workshops 

16.15 - 17.00 Swingende afsluiting met optreden 
 van Leona Philippo

17.00  Hapje en drankje 
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NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten  
Othellodreef 91- 93  
3561 GT Utrecht 
T : 030 - 263 1040
W :  www.nvda.nl
E :  congres@nvda.nl
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