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UITNODIGING SCHOLINGSAVOND MILDRED CLINICS 
 
Beste collega, 
 
Samen met de medewerkers van Mildred Clinics locatie Arnhem nodigen wij je van harte uit voor  
een informatieve avond. 
 
Mildred Clinics Arnhem is één van de 11 abortusklinieken in Nederland waar vrouwen terecht 
kunnen wanneer zij twijfelen over het wel of niet afbreken van de zwangerschap of de beslissing al 
hebben genomen om de zwangerschap af te breken. 
Zij worden hier met alle zorg en aandacht begeleid tijdens deze moeilijke periode. 
Tijdens deze avond word je bijgepraat over de werkwijze vanaf het moment dat een cliënte zich bij 
de kliniek meldt tot het moment dat de zorg weer wordt afgesloten. En natuurlijk wat jouw rol als 
doktersassistent hierin kan zijn.  
 
Wanneer woensdag 30 mei 2018 
Waar   Mildred Clinics Arnhem  Sonsbeeksingel 29-31 (let op: nieuwe locatie!) 
Tijd  18.00 uur ontvangst met broodmaaltijd  18.30 uur start scholing 
  21.00 uur eindtijd  
Kosten  NVDA leden € 7,50 / niet-leden € 32,50 
 
Om je op te geven voor deze scholingsavond 

- Stuur/mail je het onderstaande aanmeldformulier uiterlijk 20 mei naar het regiosecretariaat  
- én maak je gelijktijdig het cursusbedrag over op het rekeningnummer  

NL38 RABO 0147969670 van NVDA regio Gelderland o.v.v. naam deelnemer(s) en  
“MC 30052018” 

 
Eén aanmelding per formulier; bij meerdere aanmeldingen graag het aanmeldformulier kopiëren.  
Na het bijwonen van deze avond kun je 2 contacturen (punten) invoeren in je portfolio van het 
Kwaliteitsregister Doktersassistenten. Hiervoor ontvang je van ons een certificaat van deelname.  
Zorg dus dat je gegevens correct, volledig en duidelijk zijn ingevuld op het aanmeldformulier! 
 
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met nog enige praktische informatie. 
Let op: Bij annulering binnen 10 dagen voor de trainingsdatum is geen restitutie van het cursusgeld 
mogelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Miranda Janssen en Femke Klinkenberg 

 
 

 



AANMELDFORMULIER MILDRED CLINICS 
 

Ja, ik wil graag deelnemen aan bovengenoemde scholingsavond op 30 mei 2018 
 
VOLLEDIGE NAAM  :  …………………………………………................ 
 
ADRES:     …………………………………………................ 
 
POSTCODE+ WOONPLAATS:  …………………………………………................ 
 
TELEFOONNUMMER:   …………………………………………................ 
 
E-MAILADRES:    …………………………………………................ 
 
LIDMAATSCHAPSNUMMER  NVDA:  ……………………………………………………….. 
Is er sprake van een groepslidmaatschap, vermeld dan alleen je individuele lidnummer!  
 
================================================================ 
 
Deelnemer heeft het cursusgeld van:  
 
 € 7,50 voor leden 
 
 € 32,50 voor niet-leden 
 
voor bovenstaande training overgemaakt van : 
 
Bankrekeningnummer  :  …………………………………………................ 
 
Naam rekeninghouder  :  …………………………………………................ 
 
Woonplaats   :  …………………………………………................ 
 
Datum    :  …………………………………………................ 
 
 
Handtekening   :  …………………………………………................ 
 
 
Bij annulering binnen 10 dagen voor de scholingsdatum is geen restitutie van het cursusgeld 
mogelijk. 
 
Dit formulier sturen naar:  Secretariaat NVDA regio Gelderland 
    Femke Klinkenberg-Kloosterman 

Corellistraat 11 
6904 KP  Zevenaar 

óf   nvda_gelderland@hotmail.com   
 
 
 Ik geef toestemming voor gebruik van mijn gegevens (NAW, e-mail, telefoon) door  
NVDA regio Gelderland om mij te informeren of uit te nodigen. 
 
 


