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De NVDA komt naar je toe!
Beste collega,
Met veel plezier nodigt de NVDA Regio Noord-Holland je uit voor een interactieve
bijeenkomst op donderdag 27 september 2018 in Hoorn. Wij hebben een leuk en
creatief programma voor je samengesteld.
Ben je ook zo nieuwsgierig naar waar de NVDA mee bezig is? Directeur Jellie Klaver
vertelt over de ontwikkelingen in de zorg en hoe de NVDA hier op inspeelt met het oog
op de toekomst van de doktersassistent. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.
Huisarts Tamara de Weijer, voorzitter Arts en Voeding, vertelt over het effect van
groente, fruit, beweging en ontspanning. Dit is zelfs zo groot, dat steeds meer artsen
een gezonde leefstijl voorschrijven. Dat is de toekomst van onze gezondheidszorg. Ben
jij als doktersassistent hier al klaar voor?
Dermatoloog Marcus Muche van de Mohs klinieken praat je bij over zon, zonnen
en de gevolgen. Een inspirerend verhaal over de positieve en negatieve effecten van
de zon. Over de zin en onzin van bescherming, en de (extra) effecten van de nieuwe
zonbeschermingsproducten.
Kwaliteitsregister Doktersassistent
Heb je geen gewaarmerkte kopie van je diploma en wil je je aanmelden voor het register? Je kunt op onze contactavond kosteloos je diploma laten waarmerken door Kabiz,
de beheerder van het register. Tevens kun je tijdens de pauze vragen stellen aan Sija
Geers van Kabiz.
Dit alles wordt op een ludieke wijze en met een verrassingselement gepresenteerd
door onze avondvoorzitter Ramon Boekel.
Kortom, als je wilt bijpraten met collega's, informatie wilt over
de toekomst van het vak en de leuke workshops niet wilt
missen: meld je aan en kom op 27 september naar Hoorn.
Tot dan!
Het NVDA Regiobestuur Noord-Holland,
Annemarie Breed, Simone Bot, Helma Jonker, Nora Kwast,
Christien van Velzen en Melissa van Velzen

Programma 27 september 2018
17.30 uur

Ontvangst met broodjes en koffie/thee

18.30 uur

Welkom door avondvoorzitter Ramon Boekel

18.45 uur

NVDA directeur Jellie Klaver

19.15 uur

Workshop Tamara de Weijer: Gezonde voeding

20.00 uur

Leuke en gezonde verrassingsactiviteit

20.15 uur

Pauze met koffie, thee en chocolade

20.45 uur

Workshop Marcus Muche: Zon, zonnen en de gevolgen

21.30 uur

Afsluiting met verrassing en een lekker hapje en drankje

De NVDA komt naar je toe!
Locatie
Schouwburg Het Park
Westerdijk 4
1621 LE Hoorn
Voor de routebeschrijving kijk op
www.hetpark.nl (let op: betaald
parkeren, uitrijkaarten € 3,50)
Kosten
NVDA leden: € 10,Niet-leden: € 35,-. Als je deze avond lid wordt, krijg je de entreeprijs retour op je
bankrekening. Bij annulering na 17 september 2018 verlenen we geen restitutie.
Goodie bag inbegrepen
Accreditatie van deze avond wordt aangevraagd.
Aanmelden
Aanmelden is verplicht. Graag ontvangen we je aanmelding via de mail
nvdanoordholland@gmail.com voor 10 september 2018.
Voor leden: o.v.v. naam, kabiz- en lidmaatschapsnummer.
Niet-leden: o.v.v. naam, kabiznummer, adres en woonplaats. Deelnamekosten graag
gelijktijdig met de aanmelding overmaken op rekeningnummer NL50 INGB 000401
7636 o.v.v. naam, woonplaats en de vermelding Contactavond Regio Noord-Holland.
Iedere deelnemer krijgt een bevestiging via de mail.
NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten
W www.nvda.nl
E
secretariaat@nvda.nl
T
030 263 10 40
© NVDA, april 2018

Regio Noord-Holland

