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NVDA, 31 juli 2018 
 

 
Betreft: uitnodiging scholing Oogheelkunde in de huisartsenpraktijk 

 
 

Beste doktersassistent, 
 
‘Ik heb iets in mijn oog, wat moet ik nu doen?’ 
‘Mijn oog is rood, het jeukt en er komt troep uit. Mag ik een afspraak bij de dokter?’ 
‘Ik zie ineens minder met mijn linkeroog.’ 
 
Regelmatig krijg je dit soort telefoontjes over oogklachten. Omdat het over ogen gaat, ben je extra 
voorzichtig. Wat kun je zelf afhandelen en wat niet?  

 
 

NVDA Regio Limburg nodigt jou uit voor de nascholing:  
 

“Oogheelkunde in de huisartsenpraktijk” 
 

  Donderdag 4 oktober 2018 in Weert 
 

 
In deze interactieve scholing komt onder meer aan bod:  
 
1. Waar je op moet letten bij de triage  
2. Hoe te handelen bij trauma van het oog 

3. De NHG-Standaarden Rood oog en oogtrauma; en Visusklachten 

4. Staar (cataract) 
5. Alarmsymptomen (onder meer verhoogde oogboldruk en acute visusdaling) 
6. Visusonderzoek en gebruik van de Amsler-kaart.  
 
Spreker is huisarts en huisartsopleider Martin Brassé uit Vlodrop. Hij is tevens voorzitter van STOOHN, 
de stichting die huisartsen schoolt in de eerstelijns-oogheelkunde.  

 
Wil je deze scholing samen met je werkgever/huisarts volgen? Huisartsen zijn ook van harte welkom 
en betalen de niet-leden prijs van € 60,00 
 
 
 
 
 
 

https://www.nvda.nl/
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Doelgroep:             Doktersassistenten uit alle werkvelden 
 

   Datum en tijd:             Donderdag 4 oktober 2018 van 18.30 – 21.20  uur, ontvangst vanaf 18.00 uur. 
              Locatie: Hostellerie Munten, Wilhelminasingel 276, 6001 GV Weert. 

 
 

Programma:   Donderdag 4 oktober 2018 
18.00 - 18.30 uur: Ontvangst met kleine maaltijd 
18.30 - 20.00 uur: Inhoudelijke nascholing deel 1 

             20.00 - 20.20 uur: Pauze 
20.20  - 21.20 uur: Inhoudelijke nascholing deel 2. 

 
 
Spreker:                        Huisarts en huisartsopleider Martin Brassé in Vlodrop.  

Tevens voorzitter van STOOHN, de stichting die huisartsen schoolt in de eerstelijns-
oogheelkunde. 

 
 
Studiepunten:  Deze nascholing kun je zelf als niet-geaccrediteerde nascholing opvoeren in je 

portfolio in het Kwaliteitsregister Doktersassistent (Kabiz) voor 3 punten. Je 
ontvangt tevens een certificaat. 

 
 
Aanmelding:             Aanmelden vóór 20 september 2018 via de website:     
             https://www.nvda.nl/agenda/nascholing-oogheelkunde-in-de-huisartsenpraktijk/ 

Je ontvangt een bevestiging van inschrijving op volgorde van binnenkomst.  
Een aantal weken voor deze nascholing zal het cursusgeld geïnd worden.  
 

 
Kosten:  Voor NVDA leden: € 35,00 voor niet leden NVDA € 60,00. 

Bekijk op https://www.nvda.nl/cao-faq/wie-betaalt-de-kosten-van-de-nascholing/ 
wanneer de scholing in aanmerking kan komen voor vergoeding via je werkgever.  

 
 
Info/annuleren:  Indien je na aanmelding onverwacht niet kunt komen, meld je dan tijdig af, uiterlijk 

20 september 2018. Bij annuleringen na deze datum zijn volledige cursuskosten 
verschuldigd. Wel kan eventueel een collega je plaats innemen, in overleg met ons, 
via nvdalimburg@live.nl. NVDA Regio Limburg behoudt zich het recht voor om de 
scholing te annuleren bij te weinig inschrijvingen. 

 
Hartelijke groet,  
 
NVDA Regio Limburg 
Linda de Boer, voorzitter 
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