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Zaterdag 28 maart 2020



De NVDA komt naar je toe!

De NVDA Regio Tilburg nodigt je van harte uit voor de contactdag:
 

Ademnood
 
op zaterdag 28 maart 2020 in het Koning Willem II Stadion Tilburg.
 
Deze dag staat in het teken van longproblemen.
 
Veel patiënten bellen naar de praktijk met klachten van hoesten of benauwdheid. Hoe 
schat je de ernst in? Wanneer is een consult nodig? Welke adviezen kun je geven? Wat 
zouden de puffers moeten doen? Wanneer is fysio een goede optie?
 
Op deze en andere vragen kun je antwoord krijgen tijdens de workshops/lezingen die 
we deze dag aanbieden:
 
• Hoesten en benauwdheid door Dr. A.P.E. Sachs, voormalig huisarts,
 medeauteur NHG-standaard hoesten. Momenteel werkzaam als begeleider aan
 de universiteit in Utrecht. Zijn aandachtsgebied: Luchtwegen.
• Fysiotherapeutische begeleiding bij COPD door I. Mandemakers,
 fysiotherapeute in Gezondheidscentrum Drunen; specialisatie Astma/COPD.
• Inhalatie-medicatie door Saskia van der Schoot, longverpleegkundige en
 werkzaam voor een farmaceutisch bedrijf.
 
Het middagprogramma bestaat uit een luchtige en inhoudelijke theatervoorstelling 
door 'De Animatie Werkplaats’ onder leiding van Nicolien Opdam. Voorheen heeft zij 
gewerkt als verpleegkundige en doktersassistent.
 
Uiteraard voorzien we de inwendige doktersassistent op tijd van een versnapering en 
een lekkere lunch.
 
Wij hopen je te zien op zaterdag 28 maart! Tot dan!
 
NVDA Regio Tilburg
Trudy, Debbie en Lotte
 
 
 



Voorlopig programma 28 maart 2020
 

09.00 uur Ontvangst met koffi e en thee

09.30 uur Welkom door NVDA

09.45 uur Workshops, ronde 1

10.45 uur Workshops, ronde 2

11.30 uur Koffi e/theepauze

12.00 uur Workshop, ronde 3 

12.45 uur Lunch

13.45 uur De NVDA aan het woord; Kees Gillis, voorzitter NVDA

14.15 uur Samenvattende workshop door De Animatiewerkplaats

15.30 uur Afsluiting met een hapje en drankje



Locatie 
Het Koning Willem II Stadion
 
Kosten
NVDA-leden: € 75,00
Niet-leden: € 100,00
 
Ook andere collega’s (POH, huisartsen en triagisten 
bijvoorbeeld) zijn van harte welkom.
 
Scholingspunten
Accreditatie wordt voor de doktersassistenten aangevraagd voor minimaal 5 punten.
 
Aanmelden 
Graag ontvangen we de ingevulde aanmeldformulieren per mail (tilburg@nvda.nl of 
per post (Borneostraat, 14, 5014 BN Tilburg). Het formulier is te vinden op
www.nvda.nl, regio Tilburg. Aanmelden kan tot 22 februari tot maximaal 100 deelne-
mers. Leden hebben altijd voorrang.
 
Bij annulering tot 22 februari brengen we €35,00 administratiekosten in rekening. Na 
die datum ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd. Er kan natuurlijk wel altijd 
een collega voor jou in de plaats komen. Geef dit even door op tilburg@nvda.nl
Voor overige informatie kun je ook mailen naar dit adres.  
Iedereen die zich aanmeldt krijgt rond 29 februari bericht via de mail.
 
NVDA, de Nederlandse beroepsvereniging van doktersassistenten
W www.nvda.nl
E secretariaat@nvda.nl
T 030 263 10 40
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