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Nieuwsbrief januari 2019 
 
Beste collega’s, 
 

Het nieuwe jaar 2019 is gestart en wenst NVDA Regio Limburg jou een gezond en prachtig 2019 
toe! 
 
Uitbreiding team Limburg 
NVDA Regio Limburg is verheugd te vermelden dat Naomi Jongen als vrijwilliger aansluit in ons 
team. Naomi is verhuisd naar onze regio en heeft haar deelname binnen het bestuur regio 
Eindhoven-Den Bosch ingewisseld voor NVDA Regio Limburg. Naomi, van harte welkom!  
 
Jaar 2019  
De activiteiten van vorig jaar gaan ook in 2019 verder. En meer! Ook gaan we een netwerkcafé 
organiseren. Kijk wat er al in het 1e kwartaal gepland staat. Actuele informatie vind je altijd op de 
website van de NVDA regio Limburg. 
 

Stemgebruik: Hoe kom je over?  14 feb 2019  Geleen  
Wil je weten op welke wijze je met je stem een gesprek kunt sturen? Lees meer 

 
Declareren in de huisartsenpraktijk 19 feb 2019 Elsloo  
Meld je samen met de huisarts en breng het geleerde in de praktijk. Lees meer  
 
Buikklachten 14 maart 2019 Elsloo 
Docent van NHG behandelt NHG standaarden buikklachten. Lees meer  

 
Triage in de dagpraktijk 20 maart 2019 Heerlen 
Hoe zet je de NHGTriageWijzer  doelmatig in? Lees meer  

 
Positieve Gezondheid  28 maart 2019  Venray 
Het concept Positieve Gezondheid, meer zelfregie van patiënt en de aanpak in jouw team. 

Lees meer  
 

Anatomie voor doktersassistenten, verdieping 28 juni 2019
 Maastricht NVDA Regio Limburg  

 Alleen voor deelnemers die eerder de basismodule hebben gevolgd. Je krijgt een 
persoonlijke uitnodiging van NVDA Regio Limburg.  

 
Voor een volledig overzicht van scholingen van de NVDA Academie. We hopen je te ontmoeten 
op een van onze scholingen of activiteiten. 
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Terugblik 2018 
We kijken terug op een actief jaar met een ruim aanbod aan scholingen. Zo organiseerden wij als 
regio de scholingen ‘Anatomie voor doktersassistenten’, ‘Bariatrie en obesitas’ en ‘Hart- en 
vaatziekten bij vrouwen’. Op 31 oktober 2018 was onze zeer gewaardeerde Contactavond ‘De 
NVDA komt naar je toe’. Bekijk de foto’s.   
 
Ook kon je geaccrediteerde scholingen van de NVDA Academie in Limburg volgen, denk aan 
‘Triage in de dagpraktijk’, ‘Oogheelkunde in de huisartsenpraktijk’ of ‘Declareren’. 
 
Ook in 2018 heeft NVDA gastlessen gegeven over het beroep doktersassistent en de 
ontwikkelingen in de toekomst. We waren van harte welkom bij Gilde Opleidingen in Venlo en 
Arcus College te Heerlen. En we mochten tientallen afgestudeerde collega’s feliciteren tijdens 
hun diploma uitreiking.  
 
In het 4e kwartaal 2018 heeft NVDA een studentencampagne uitgezet. Studenten kunnen zolang 
zij in hun opleiding tot doktersassistent zijn, gratis lid van de NVDA zijn. Ook in Limburg zijn wij 
op pad gegaan en zijn we verheugd met een flinke groei van leden. NVDA heeft inmiddels 8.000 
leden!  
 
NVDA Regio Limburg heeft ook aandacht voor actualiteiten ‘in het veld’. Een assistente op de 
HAP Venray werd begin november bedreigd, uitgescholden en vervolgens bespuugd door een 
boze man. De HAP heeft melding gedaan bij politie, maar zij konden geen aangifte opnemen, 
omdat er glas tussen zat. Wij hebben het bestuur hierop geattendeerd en hierop zijn stappen 
ondernomen en er is een enquête aan jullie uitgezet.   
 
NVDA Regio Limburg is er voor en door jou 
Heb jij vragen over je beroep, je werk, scholing, cao of anderszins? Of wil je graag een scholing 
voor een groep collega’s? Heb je ideeën, wensen of andere suggesties? Neem contact met ons 
op; mail of bel ons. We kijken graag samen met jou naar mogelijkheden, voor elke 
doktersassistent in elk werkveld. 
 
Veel plezier in je werk en graag tot ziens! 
 
Team NVDA Regio Limburg  
Linda de Boer, Astrid Geurkink, Diana Frijns, Marion Mulder en Naomi Jongen  
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