
Regio Flevoland

De NVDA komt 
naar je toe!

Donderdag 1 maart 2018



De NVDA komt naar je toe!

De NVDA Regio Flevoland nodigt je van harte uit voor onze contactavond op De Dag 
van de Doktersassistent op donderdag 1 maart 2018 in Almere met als onderwerp
 

De gynaecologische reis
van de vrouw
 
Op deze avond komen drie belangrijke fases in het leven van de vrouw aan bod:
 
* menarche en anticonceptie
* zwangerschap en bevalling
* menopauze
 
Na de ontvangst met broodjes en mogelijkheid tot het bezoeken van de stands van de 
Rutgers Stichting, Sense, en Bevolkingsonderzoek Midden Nederland heet het regio-
bestuur NVDA Flevoland je van harte welkom. 
 
Vervolgens spreekt Hatice Kir, huisarts & kaderarts gynaecologie Zorggroep Almere, 
over de menstruatie en anticonceptie. Vroedvrouw Marijke Kanters van het Flevo-
ziekenhuis bespreekt zwangerschap en bevalling. En Bart van Aken, gynaecoloog 
Flevoziekenhuis en Mirjam Hartsuiker, verpleegkundig overgangsconsulente, sluiten af 
met een presentatie over de menopauze. NVDA  directeur Jellie Klaver vertelt over de 
laatste actualiteiten vanuit de NVDA en de positie van de doktersassistent.
 
Het wordt een gezellige en leerzame avond. We hopen je te zien op donderdag 1 maart 
2018! 

NVDA Regio Flevoland: Marleen, Kim, Barbera, Gerda en Aga.



Programma 1 maart 2018
17.30 uur Ontvangst met broodjes 

18.00 uur Welkom door het regiobestuur NVDA Flevoland

18.10 uur Hatice Kir, huisarts & kaderarts gynaecologie

18.40 uur Marijke Kanters, vroedvrouw Flevoziekenhuis

19.10 uur Pauze en bezoeken van de stands

19.45 uur Bart van Aken, gynaecoloog, en Mirjam Hartsuiker, overgangsconsulente

20.15 uur NVDA directeur Jellie Klaver 

20.40 uur Afsluiting met een drankje en bezoek stands



Regio Flevoland

Locatie
Hotel van der Valk Almere
Veluwezoom 45
1327 AK Almere
Telefoonnummer: 036 - 800 0800
 
Routebeschrijving
Kijk op www.hotelalmere.nl/routebe-
schrijving. Er is voldoende en gratis 
parkeergelegenheid
 
Kosten
Leden: gratis
Niet-leden: € 25,-
Niet-geaccrediteerde scholingspunten: 2
 
Aanmelden 
Aanmelden is verplicht. Graag ontvangen we je aanmelding via de mail
nvdafl evoland@gmail.com voor 15 februari 2018.  
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 rekeningnum-
mer NL47 RABO 0146 9656 55 t.n.v. NVDA Flevoland o.v.v. naam, woonplaats en de 
vermelding Contactavond Flevoland 2018. Iedere deelnemer krijgt een bevestiging via 
de mail.
 
W www.nvda.nl
E secretariaat@nvda.nl
T 030 263 10 40
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