
De NVDA komt  
naar je toe!

Donderdag 5 maart 2020



De NVDA komt naar je toe!

De NVDA Regio Flevoland & Amsterdam nodigen je van harte uit voor hun contact-
avond 2020.
 
Lentekriebels en zomerkwalen, huidklachten door de seizoenen heen
 
Datum:	 donderdag	5	maart	2020, de	Dag	van	de	Doktersassistent 
 
Locatie: Van der Valk Hotel, Veluwezoom 45, 1327 AK Almere
 
De opening is door Jellie Klaver, directeur NVDA. Zij gaan graag met de aanwezige 
doktersassistenten in gesprek over wat er allemaal leeft bij de doktersassistent. Wat 
kan de NVDA doen om jou beter te ondersteunen in je vak?
 
Dan spreken Ghislaine van der Zande, physician assistent kinderlongziekten en aller-
gie, en Liesbeth Louter, physician assistent kinderallergologie i.o. over het onderwerp 
allergie met als thema: 'Mijn kind heeft eczeem, komt dat door een voedselallergie?' 
Hierin bespreken zij onder andere de relatie tussen eczeem en voedselallergie. 
Waarom een vroege introductie van hoog allergene voeding? Wat zijn de behandelmo-
gelijkheden van eczeem?
 
Tot slot de presentatie van dermatoloog Iris Kuijken over de eikenprocessierups, teken 
en blauwalg Wat zijn de klachten? Wat kunnen wij adviseren? Waar moeten we op let-
ten? De	brandhaartje	van	de	eikenprocessierups	hebben	afgelopen	jaar	voor	een	ware	
plaag gezorgd. Door de lucht worden de haartjes meegevoerd en blijven als pijltjes in 
de	huid	zitten	en	veroorzaken	hevige	jeuk	en	bultjes. Teken	zijn	een	ware	plaag	met	
de infecties die zij kunnen overbrengen. De bekende rode vlek die zich uitbreidt lijkt 
onschuldig, maar is een teken van de ziekte van Lyme, die onbehandeld tot ernstige 
klachten	kan	leiden. En	denk	je	'ik	ga	lekker	zwemmen	ter	verkoeling'?	Kijk	uit	voor	
blauwalg, dit geeft ook irritatie!
 
Is	je	nieuwsgierigheid	gewekt? We	hopen	je	dan	te	ontmoeten	op	onze	contactavond	
donderdag 5 maart!
 
NVDA Regio Flevoland: Marleen, Kim, Barbera, Gerda en Aga  
NVDA	regio	Amsterdam:	Yvonne 
 



Programma donderdag 5 maart 2020
17.00 uur Ontvangst met soep en broodjes en bezoeken stands:

 VMCE (Vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem),

 ALK (Onderzoek naar diagnoses en behandeling bij allergie),

 VAP (Vereniging voor allergiepatiënten), Lymevereniging, DOKH

17.45 uur Welkom door het regiobestuur NVDA Flevoland en Amsterdam  

17.50 uur Jellie Klaver, directeur NVDA  

18.10 uur Presentatie Ghislaine van der Zande en Liesbeth Louter 

18.50 uur Pauze met koffie en thee en bezoeken stands  

19.10 uur Presentatie Iris Kuijken 

20.00 uur Einde programma

 



Locatie 
Van	der	Valk	Hotel	Almere, Veluwezoom	45, 1327	AK	Almere,	036	–	8000	800 
 
Routebeschrijving
www.hotelalmere.nl/routebeschrijving
Er	is	gratis	parkeergelegenheid
 
Kosten
NVDA-leden: gratis  
Niet-leden: € 25,00
 
Niet-geaccrediteerde scholingspunten: 2
 
Aanmelden is verplicht
Graag	ontvangen	we	je	aanmelding	voor	19	februari	2020,	via flevoland@nvda.nl
 
NVDA-leden:	 o.v.v.	naam	en	lidmaatschapsnummer  
Niet-leden: o.v.v. naam, adres en woonplaats
 
Deelnamekosten graag gelijktijdig met de aanmelding overmaken op rekeningnum-
mer	NL47	RABO	0146	9656	55	t.n.v.	NVDA	Flevoland	o.v.v.	naam,	woonplaats	en	de	
vermelding Contactavond Flevoland & Amsterdam 2020.
Iedere deelnemer krijgt een bevestiging via de mail.
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