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Oktober 2018 
 
Beste doktersassistente, 
 
We zijn verheugd dat wij in goede samenwerking met de heer Lataster, klinisch anatoom bij de 
Anatomie en embryologie van de Universiteit Maastricht, en spreker op deze nascholing, een 
volgende datum in 2018 hebben gepland voor de bijzondere nascholing en alleen voor 
doktersassistenten.  
 
 

”Anatomie voor doktersassistenten” 
Basismodule 

 
op donderdag 22 november 2018 van 14.30 uur tot 17.45 uur. 

Universiteit Maastricht 
 

Wat gebeurt er met jouw lichaam na het overlijden?  
Velen antwoorden: ik word begraven of gecremeerd. Wie hoor je zeggen:  
“ Ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap”?  
 
Niet iedereen denkt hier over na, “na de dood” wordt vaak vermeden.  
Toch komen ook wij als doktersassistenten met het overlijden van patiënten in aanraking.  
Elke dood heeft een - vaak bekende - oorzaak. Bijvoorbeeld kanker, hart- en vaatziekten, 
longziekten.  
 
Vraag jij je wel eens af: hoe zien een “gezond” en een “ziek” hart er uit? En hoe een aangetaste 
lever? Wat doet colitis met de darmen? Wil jij een aneurysma zien of de uitwerking van 
veroudering op het lichaam? Onder deskundige leiding bezoeken we, met respect voor de 
overledenen, de snijzaal. Wil jij niet alleen zien, maar ook unieke praktijkervaring opdoen? Meld 
je dan aan voor deze nascholing. 

 
Wil jij deze bijzondere nascholing niet missen, schrijf je snel in voor 21 oktober 2018. De 
inschrijving is open voor alle leden van NVDA uit alle regio’s en niet-leden doktersassistenten. 
 
Bij deze nascholing ontvang je tevens een hand-out.  
 
Groetjes,  
 
NVDA Regio Limburg 
Linda de Boer, voorzitter 
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Datum en locatie:  Donderdag 22 november 2018, van 14.30 - 17.45 uur, inclusief ontvangst. 
 Universiteit Maastricht Universiteitssingel 50, 6229 ER Maastricht, afdeling 

Anatomie en Embryologie, Zone F2, Ruimte 2.142 (ontvangst). 

 
Spreker:   De heer A. Lataster, klinisch anatoom bij de Anatomie en Embryologie van 

Universiteit Maastricht. Hij is onderwijscoördinator, hoofd snijzaal en 
docent aan bachelors en masters UM en specialistenopleidingen AZM. 
Het geven van anatomielessen is zijn lust en leven en houd van 
interactieve sessies. Hij organiseert en leidt workshops voor medische 
specialisten, fysiotherapeuten, osteopaten etc. en nu speciaal aan de 
doktersassistenten.  

Programma:  
14.30 -  15.00 uur:  Ontvangst met koffie/thee in studiezaal. Na 15.00 u kunnen we niemand 

meer toelaten. 
15.00 – 17.30 uur:  Theoretische inleiding, gevolgd door bezoek aan de snijzaal 
17.30 – 17.45 uur:  Napraten met docent, evaluatie en afsluiting (studiezaal). 
 
Studiepunten: Voor deze niet geaccrediteerde scholing, ontvang je een certificaat en kun 

je hiermee zelf 3 punten toevoegen aan je portfolio Kabiz. 
 
Aanmelden: Deze bijzondere nascholing is ALLEEN VOOR DOKTERSASSISTENTEN, 

maximaal 16 deelnemers. Vol = vol. 
 Aanmelden kan tot 21 oktober 2018. 
 
 Zwangeren zijn bij deze nascholing helaas uitgesloten.  
 

Je ontvangt een definitieve bevestiging van inschrijving, op volgorde van 
binnenkomst. Een aantal weken voor deze nascholing wordt het 
cursusgeld geïnd. Twee weken voor deze scholing ontvang je nog info en 
instructies. 
   

Kosten:  Voor NVDA leden: € 62,50 voor niet leden NVDA € 87,50. 
 In de Cao huisartsenzorg kun je bekijken wanneer scholing in aanmerking 

kan komen voor vergoeding via je werkgever.  
 
Info/annuleren: Indien je na aanmelding, onverwacht niet kunt komen, wil jij je dan tijdig  

afmelden, uiterlijk 21 oktober 2018  Bij annuleringen na 21 oktober 2018 
is geen restitutie van inschrijfgeld meer mogelijk. Wel kan eventueel een 
collega je plaats innemen, in overleg met ons. Contactgegevens lees je 
onderaan brief.  
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