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Zaterdag 17 maart 2018



De NVDA komt naar je toe!

De NVDA Regio Tilburg nodigt je van harte uit voor de contactdag:
 

90 tinten grijs
 
op zaterdag 17 maart 2018 in het Willem II stadion te Tilburg.
 
Deze dag staat in het teken van de oudere patiënt.
 
Steeds meer hebben we in ons werk te maken met oudere patiënten. Zij vormen een 
kwetsbare groep en hebben recht op extra aandacht en begrip.
 
Graag nodigen we al onze collega's uit om in een gezellige sfeer hierover bij te scholen. 
We bieden drie workshops/lezingen aan over het wel en wee van ouderen op gebied 
van dementie, veiligheid/mishandeling en wetgeving omtrent wilsbekwaamheid e.d. Zo 
krijg je meer inzicht en handvatten in het omgaan met de oudere patiënt en zijn/haar 
naasten.

• Ouderenmishandeling door Pien Krolis, consulent mantelzorgwerkplaats
• Dementie door Ans Mulders, specialist Ouderengeneeskunde, 
   en Rens Henquet, huisarts
• Wetgeving door Arie de Jong, huisarts/jurist
• Luchtige samenvattende voorstelling door Ervarea
 
Uiteraard wordt de doktersassistent zelf verwend met op tijd een versnapering en een 
lunch.
 
Wij hopen je te zien op zaterdag 17 maart!
 
Tot dan!
 
NVDA Regio Tilburg
Caroline, Debbie, Elise en Trudy



Voorlopig programma zaterdag 17 maart 2018

09.00 uur Ontvangst met koffi e en thee

09.30 uur Welkom door NVDA dagvoorzitter Kees Gillis

09.45 uur Aanvang 1e sessie

10.45 uur Aanvang 2e sessie

11.30 uur Koffi e/theepauze

12.00 uur Aanvang 3e sessie

12.45 uur Lunch

14.00 uur Maatwerktheater 'Ervarea'

15.30 uur Afsluiting met een glaasje bubbels
(Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden)



Regio Tilburg

Locatie 
Willem II Stadion Tilburg
Goirlese Weg 34
5026 PC Tilburg
 
Kosten
NVDA-leden: € 70,-
Niet-leden: € 95,-
Ook andere collega's (POH, huisart-
sen en triagisten bijvoorbeeld) zijn 
van harte welkom.
 
Scholingspunten
Accreditatie wordt aangevraagd voor 6 punten (alleen voor het Kwaliteitsregister 
Doktersassistent).
 
Aanmelden 
Aanmelden is verplicht, via www.nvda.nl/regioTilburg en kan tot tot 1 februari a.s. of bij 
overweldigende belangstelling tot maximaal 150 deelnemers. Leden krijgen voorrang.
 
Bij annulering tot 17 februari brengen we € 35,- administratiekosten in rekening. Na 
die datum ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd. Er kan een collega voor 
jou in de plaats komen. Geef dit door via nvda.regiotilburg@live.nl. Voor overige infor-
matie mail je ook naar nvda.regiotilburg@live.nl
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