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Nieuwsbrief april 2018 
 
 
Beste collega’s, 
 

Met deze voorjaars nieuwsbrief wil NVDA Regio Limburg  je graag weer op de hoogte houden van 
onze activiteiten. 
 
 
Terugblik 1e kwartaal 2018 

In februari hadden wij de scholing Hart- en vaatziekten bij vrouwen georganiseerd in 
Heerlen en zal dit jaar nog een keer georganiseerd gaan worden. Eind maart 2018 was de 
basismodule Anatomie voor doktersassistenten en op 3 april startte de NVDA Academie 
scholing: Triage in de dagpraktijk.   
 

 
We zijn nog in gesprek met een 3-tal onderwerpen voor scholing, voor 2018.  
Hou je mail, regio-pagina https://www.nvda.nl/jouw-regio/limburg/ en website 
www.nvda.nl in de gaten.  

 
 
 
Positieve Gezondheid in Limburg 
Machteld Huber ontwikkelde een nieuwe visie op gezondheid en gaf hierover 
een zeer inspirerende lezing op het NVDA congres. Limburg is hard op weg om 
de eerste positief gezonde provincie te worden en daar wil NVDA Regio Limburg 
meer over weten. Wat gaat dit voor doktersassistenten mogelijk betekenen? 
NVDA voorzitter Kees Gillis bezocht samen met regiovoorzitter Linda de Boer 
een inspirerende sessie van huisarts Jung uit Afferden en NVDA directeur Jellie Klaver liep samen 
met Linda een dag mee in huisartsenpraktijk Afferden. Lees meer in het volgende nummer van 
ons vakblad De Doktersassistent.  
 
 
Save the date 

Contactavond NVDA Regio Limburg is woensdag 31 oktober 2018, ontvangst vanaf  
17.30 uur. De scholing eindigt om 22.00 uur. Samen met de vrijwilligers hebben we een 
verrassend programma voor jullie in petto. Meer informatie volgt voor de zomer. 
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Geschoold sta je sterker, ook in Limburg 
Kijk wat er al in het 2e kwartaal gepland staat. Actuele informatie vind je altijd op www.nvda.nl. 
 

Declareren in de huisartsenpraktijk 15 mei 2018  Venlo  NVDA Academie 
Meld je aan samen met de huisarts en breng het geleerde samen in de praktijk.  

         Kijk op https://www.nvda.nl/scholing/declareren-in-de-huisartsenpraktijk/  
 

Bariatrie en obesitas 16 mei 2018 Heerlen NVDA Regio Limburg  
Een scholing met de Nederlandse Obesitas Kliniek i.s.m. Maatschap Chirurgie (Heelkunde 
Zuyderland Medisch Centrum). Lees meer op: https://www.nvda.nl/jouw-regio/limburg/  

 
Seks Talk:  
Het hoeft niet zo moeilijk te zijn 17 mei 2018 Elsloo NVDA Academie 
Door NVDA werkgroep Seks Soa: https://www.nvda.nl/scholing/workshop-sextalk/ 

 
Slim naar rookvrije patiënten 29 mei 2018 Heerlen NVDA Academie 
Behandelen en/of preventie? Ontdek jouw rol in hoe jij patiënten kunt bewegen naar een 
rookvrije leven. Lees meer: https://www.nvda.nl/scholing/slim-naar-rookvrije-patienten/  

 
Anatomie voor doktersassistenten, basismodule  
 28 juni 2018 Maastricht NVDA Regio Limburg  
Voor deze scholing is zeer veel belangstelling. Heb je belangstelling, stuur een mail met 
jouw naam naar ons: nvdalimburg@live.nl . We plaatsen je op onze wachtlijst en sturen we 
jou een uitnodiging.  

 
We hopen je te ontmoeten op een van onze scholingen. 
 
 
NVDA Regio Limburg is er voor en door jou 
Heb jij vragen over je beroep, je werk, scholing, cao of anderszins? Of zou je graag een scholing 
voor een groep collega’s wensen? Heb je ideeën, wensen of andere suggesties? Neem contact 
met ons op via nvdalimburg@live.nl of bel met een van onze bestuursleden (contactgegevens 
onderaan). We kijken graag samen met jou naar mogelijkheden, voor elke doktersassistent in elk 
werkveld. 
 
 
 
Linda de Boer en Wilma Palmen 
Bestuur NVDA Regio Limburg 
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