
Uitnodiging
Zaterdag 9 november 2019

Theater Spant! Bussum

Pluis of niet-pluis
Werken vanuit kennis en passie

Het volgen van de juiste opleiding en voldoende  
bij- en nascholing zijn een absolute must. Maar dat is 
niet het enige. Naast kennis spelen passie, betrokken-
heid en intuïtie een grote rol in het uitoefenen van 
je beroep. Die zijn net zo belangrijk als de medische 
kennis die je in huis hebt. Want hoe vaak is het niet  
dat je onderbuikgevoel aangeeft dat iets niet-pluis is?  
Of dat de ervaring leert dat er meer aan de hand is  
dan op het eerste oog te zien? Ons congres staat 
dit keer in het teken van de samenwerking en  
verbinding tussen hoofd, hart en buik.  
Een goede balans hierin maakt van jou een  
betrokken zorgprofessional. 

Meld je aan, alleen of kom samen met  collega’s,  
en maak er een leerzame dag van. Doe het voor 1 juni 
met exclusieve vroegboekkorting voor leden.  
We verwelkomen je graag op zaterdag 9 november! 

Werken vanuit 
Kennis en Passie
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1e ronde workshops 
 

1. De boksende coach 
Heb je het gevoel dat je iets wilt bereiken, maar je komt er niet uit met praten?  
Ga dan boksen! Door beweging komt er een energie vrij die je niet hebt als je  
zittend werkt. En het helpt tegen stress (workshop ook in ronde 2).  

2. Goochelen met Pijnstillers 
Kennis over hoe het lichaam met pijn omgaat is van groot belang om bij chronische pijn 
iemands pijn beter te begrijpen en om (meer) geschikte pijnstillers te vinden.   

3. Gedragsveranderingen na hersenletsel 
We bespreken de meest voorkomende emotionele, cognitieve en gedragsmatige  
veranderingen na (niet aangeboren) hersenletsel. Bijvoorbeeld na een auto-ongeluk  
of een ziekte.    

4. Gezondheidsrecht op de werkvloer 
Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor fouten die worden gemaakt? Wat als  
een familielid van een patiënt informatie wil aan de balie? Je leert over wetten en  
regels die gelden voor de doktersassistent en over de vernieuwde beroepscode.  

5. Plekjes en vlekjes op de huid 
Een derde van de zorgvragen aan de huisarts gaat over de huid. Leer interactief  
over de belangrijkste goed- en kwaadaardige huidafwijkingen. 

  2e ronde workshops 

1. Zorgvernieuwing: praten met een robot?  
Denk je mee? Een interactieve workshop over nieuwe technische en digitale 
mogelijkheden. Verdwijnt het persoonlijk contact met patiënten? Neemt de  
robot ons werk over?  

2. Ins en outs van nierziekten 
Wat doen de nieren precies voor het menselijk lichaam? Hoe diagnosticeer  
en behandel je een nierziekte? En hoe kun je als doktersassistent nierschade  
(helpen) voorkomen. Een interactieve workshop. 

3. De boksende coach 
Heb je het gevoel dat je iets wilt bereiken, maar je komt er niet uit met praten?  
Ga dan boksen! Door beweging komt er een energie vrij die je niet hebt als je  
zittend werkt. En het helpt tegen stress (workshop ook in ronde 1). 

4. Obesitas en bariatrie 
12% van de Nederlandse volwassenen heeft obesitas. Wat zijn de criteria voor  
bariatrische chirurgie, zoals een gastric bypass? Waar heb je als professional  
aandacht voor in de follow up? Zijn er naast voordelen (gewichtsverlies) ook nadelen?  

5. Palliatieve zorg: het slotcouplet 
“De geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, maar altijd troost bieden.”  
Deze lezing gaat in op het belang van de palliatieve zorg voor patiënten met  
een ongeneeslijke ziekte.   

Workshops
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3e ronde workshops 

1. Contact met dementerenden 
Je krijgt praktische handvatten hoe je, vanuit jouw professie, het contact met  
mensen met dementie verbetert en beïnvloedt. De workshop laat je ervaren, is  
actief en praktisch.  

2. GHB, lachgas en andere (trendy) drugs 
In deze boeiende workshop nemen wij je mee in de wondere wereld van alcohol en drugs. 
Welke (nieuwe en trendy) drugs zijn populair onder jongeren en welke schadelijke  
gevolgen hebben deze mogelijk op de lange termijn?   

3. Dossieroverdracht Nieuwe Stijl 
Een nieuwe patiënt inschrijven betekent werk aan de winkel en kost tijd. We laten je 
kennismaken met het nieuwe systeem dat sneller en efficiënter werkt en vertellen over 
LSP 2020. 

4. Autisme 
Hoe uiten vormen van autisme zich in het gedrag en de communicatie van patiënten? Met 
behulp van filmfragmenten leren we je deze stoornis te herkennen, ermee om te gaan en 
toe te passen in de praktijk.  

5. Praten over seks: hoe doe je dat? 
Ziekten, handicaps of ouderdom kunnen je seksleven beïnvloeden. En dat brengt 
schaamte en onzekerheid met zich mee. Hoe ga je een gesprek met een patiënt over 
seksuele dysfuncties aan? 

Kijk voor uitgebreide informatie over de inhoud van de workshops op www.nvda.nl/congres2019

Programma
De dagvoorzitter is Frénk van der Linden, interviewer,  
journalist en bekend als tafelgast bij DWDD en van  
columns in de Volkskrant. 
    
Vanaf 08.30 uur gaan de deuren open en om 09.30 uur begint  
de plenaire opening. De dag bestaat uit het volgen van  
meerdere workshops en het nuttigen van een uitgebreide  
en overheerlijke lunch tijdens de middagpauze. 
De informatiemarkt staat de hele dag tot je beschikking 
met tientallen stands vol nuttige informatie.  
We sluiten de workshopsronden af in de namiddag met 
een plenaire sessie over grensoverschrijdend gedrag  
gevolgd door een swingend optreden van Edsilia Rombley. 
Vanaf 17 uur kun je napraten met een hapje en drankje.  
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Lato Black

Lato Bold

Datum en locatie
Zaterdag 9 november 2019 in Theater Spant!, Dr. A. Kuyperlaan 3, Bussum.  
Kijk voor een routebeschrijving, openbaar vervoer en parkeermogelijkheden op  
www.spant.org/routebeschrijving. Er rijden voorafgaand en na afloop van het  
congres pendelbusjes van en naar station Bussum Zuid. 

Kosten en aanmelden 
Vroegboekkorting exclusief voor leden. Meld je aan voor 1 juni 2019  
en ontvang € 15,- korting. Je betaalt € 150,-. Vanaf 1 juni is de ledenprijs € 165,-. 
Niet-leden kunnen zich na 1 juni aanmelden voor € 225,-. Aanmelding alleen  
via de website www.nvda.nl/congres2019. Je kunt dan je keuze voor de  
workshops opgeven (1e en 2e keuze). Accreditatie wordt aangevraagd  
bij de CADD. 

Annuleren
Bij annulering voor 15 september 2019 
berekenen we € 35,- administratiekosten.  
Bij annulering vanaf 15 september vindt 
geen restitutie plaats en ben je de  
volledige deelnamekosten verschuldigd. 
Er kan wel een collega voor jou in de 
plaats gaan. Geef dit voor 1 november 
door aan congres@nvda.nl

Contact
Voor algemene informatie over het 
congres of je aanmelding neem con-
tact op met het NVDA secretariaat, 
telefoon 030 263 10 40 of  mail naar 
congres@nvda.nl
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