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Voorwoord 
Met deze scholingsbrochure 2022 van de NVDA academie bie-
den we jou weer een gevarieerd programma aan met scholingen 
die qua inhoud goed aansluiten bij het vak van doktersassistent. 
De NVDA vindt scholing voor doktersassistenten belangrijk. We 
moeten onze beroepskennis bijhouden en de ontwikkelingen in 
ons beroep blijven volgen. Zo houden we onze kennis op peil en 
kunnen we kwaliteit blijven leveren. En die kwaliteit mogen we als 
doktersassistenten ook uitstralen! 

Sta voor je beroep én voor jezelf! 
Om voor je beroep te staan, zijn scholingen over persoonlijke effectiviteit 
steeds belangrijker. En vergeet vooral niet ook voor jezelf op te komen! Ik wijs 
jullie daarvoor graag op de drie verschillende modules van de scholing  
Doktersassistent 3.0. Hierin laat je zien hoe je als doktersassistent het verschil 
kunt maken, leer je gespreksvaardigheden aan en vanuit je kracht te werken. 
Een mooie scholing die je ook los in verschillende modules kunt volgen. 

Scholingen
Het aanbod van de scholingen in de NVDA academie is interessant voor dok-
tersassistenten uit alle werkvelden. Ook zijn er een aantal scholingen die zowel 
voor jouw werk als voor jou persoonlijk leerzaam kunnen zijn, zoals stress de 
baas zijn, omgaan met agressie of het gebruik van je stem. De scholingen zijn 
geaccrediteerd en richten zich op versterking van de verschillende competen-
ties: vakinhoudelijk, professioneel en maatschappelijk handelen, communiceren, 
samenwerken, organiseren, leren en ontwikkelen. 

We kijken of we meer scholingen ook online kunnen aanbieden via MS Teams 
of Zoom, zodat we in deze tijden van Covid-19 niet altijd fysiek bij elkaar hoe-
ven te komen. Ook voor 2022 hebben we een aantal e-learnings toegevoegd 
aan het aanbod van de NVDA academie. 

Accreditatiepunten
Voor wie is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Doktersassistent schrijft de 
NVDA je accreditatiepunten bij in je portfolio in PE-online van Kabiz. 

Veel scholingsplezier
Ik hoop dat we je mogen ontmoeten bij onze NVDA academie en wens je een 
leerzaam jaar toe. 

Jellie Klaver
Directeur NVDA
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Aanmelden
Kijk op www.nvda.nl/nvda-academie voor actuele data en locaties. Je kunt je 
hier ook aanmelden

Vragen en ideeën?
Wil je een scholing uit de NVDA academie graag in je eigen regio organiseren? 
Of mis je een onderwerp in ons aanbod? Mail dan met Sietsche van Gunst,  
scholing@nvda.nl.

In je eigen praktijk of organisatie
De NVDA organiseert ook diverse scholingen incompany, bijvoorbeeld in de 
eigen praktijk of op een andere werklocatie. Vraag informatie aan bij Sietsche 
van Gunst, via scholing@nvda.nl.

Voordelen NVDA academie
>> Houd je kennis op peil 
>> Te volgen op verschillende locaties door heel Nederland
>> Direct toepasbaar in je werk
>> Geaccrediteerd (of in aanvraag)
>> Korting voor NVDA-leden
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E-learning 
 » Cervixscreening

 » Acute pijn op de borst in de dagpraktijk 

 » Hepatitis A, B, en C: preventie en opsporing

 » Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD en NASH)

 » Soa’s 

NIEUW
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E-learning Acute pijn op de borst  
in de dagpraktijk 
In deze e-learning krijg je achtergrondkennis over pijn op de borst.  
Ook is er aandacht voor ABCDE-systematiek (triage),  
overdracht aan collega’s en het maken van werkafspraken. 

Huisartsenpraktijk

E-learning Cervixscreening
In iedere huisartsenpraktijk worden uitstrijkjes voor het bevolkingsonder-
zoek baarmoederhalskanker gemaakt. Wil jij (beter) leren uitstrijken, het 
verschil maken op het gebied van kennis, communicatie en  
welzijn voor de vrouw? 

Lees m
eer

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

E-learning NVDA-leden  Gratis
Niet-leden Gratis

Lees m
eer

E-learning
Totale tijdsduur  2 uur 
Accreditatie 2 punten

NVDA-leden  € 65,-
Niet-leden € 65,-
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Alle werkvelden

E-learning  
Hepatitis A, B, en C: preventie en opsporing
Virale hepatitis zorgt voor 4.000 doden per jaar. De aandoening kan chro-
nisch worden. In Nederland hebben ongeveer 100.000 mensen chronische 
hepatitis B of chronische hepatitis C, waar naar schatting 500 mensen per 
jaar aan sterven. Daarmee is de sterfte aan hepatitis B en hepatitis C in 
Nederland achtmaal hoger dan de sterfte aan hiv. 

De sterfte door chronische hepatitis B en C kunnen we voor een groot deel 
voorkomen door tijdige opsporing en behandeling. Daar speelt ook de  dok-
tersassistent een rol in. De Stichting Hepatitis Informatie ontwikkelde deze 
e-learning in samenwerking met de NVDA-commissie Deskundigheid. 

Informatie
De elearning bestaat uit een introductie en 3 submodules, gevolgd door een 
toets. Je hebt een maand de tijd om de elearning en de toets te voltooien en 
accreditatiepunten te verkrijgen. 

Leerdoelen
>>  Verwekkers van hepatitis A, B en C en de wijze van besmetting en incu-

batietijd
>>  Epidemiologie en risicogroepen
>>  Preventie-interventies, waaronder vaccinatie
>>  Symptomen en complicaties van hepatitis A, acute en chronische hepati-

tis B en hepatitis C
>>  Fibrosering van de lever
>>  Behandelingsmogelijkheden van chronische hepatitis B en C

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

E-learning
Totale tijdsduur  3 uur 

NVDA-leden  Gratis
Niet-leden Gratis

Accreditatie  3 punten



9

Alle werkvelden

E-learning Niet-alcoholische leververvetting 
(NAFLD en NASH)
Niet-alcoholische leververvetting is in de westerse wereld een steeds groter 
probleem, omdat er steeds meer mensen zijn met matige of ernstige obesitas. 
De module Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD en NASH) richt zich op 
het herkennen van patiënten die risico hebben op het ontwikkelen van lever-
vervetting, de oorzaken en gevolgen van leververvetting en het voorkómen 
ervan. 

De Stichting Hepatitis Informatie ontwikkelde deze e-learning in samenwer-
king met de NVDA-commissie Deskundigheid.

Informatie
Deze e-learning bestaat uit een introductie en 3 modules, gevolgd door een 
toets. Je hebt een maand de tijd om de e-learning en de toets te voltooien en 
accreditatiepunten te verkrijgen. 

Leerdoelen 
>>   Achtergrondinformatie NAFLD en NASH
>>   Risicofactoren, bijvoorbeeld metabool syndroom, diabetes mellitus,  

overgewicht
>>  Preventie
>>  Gevolgen van NAFLD en NASH

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

E-learning
Totale tijdsduur 3 uur

NVDA-leden  Gratis
Niet-leden Gratis

Accreditatie 3 punten



Medisch-inhoudelijk
 » Beoordeling lab. Wat kan je de patiënt zeggen? 

 » Goed omgaan met dementie 

 » Griep, corona of griepje? + Vaccinaties bij volwassenen 

 » Ik heb last van mijn oren: trommelvliesbeelden

 » Kleine kwalen 

 » Mijn kind is ziek: triage en communicatie

 » Patiënten met psychische en psychiatrische aandoeningen

 » Schildklierhormonen: normale bloeduitslag of niet? 

 » Slim naar rookvrije patiënten

 » Slim naar rookvrije patiënten vervolg: webinar of  

begeleide intervisie Stoppen met roken 

 » Ulcus cruris en zwachtelen 

 » Verslavingen

 » Wondmanagement

 »
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Alle werkvelden

Beoordeling lab.  
Wat kan je de patiënt zeggen? 
In  deze drie uur durende online scholing leer je over de normaal- en afwij-
kende waarden van veelvoorkomende bloedonderzoeken. 

De docent, huisarts Axel Fremeijer, laat de volgende onderwerpen aan bod 
komen:
>>   Bloedarmoede: welke waarden check je en wat zegt dit?
>>   Nierfunctie: welke waarden? Bloed en/of urine?
>>   Leverwaarden: welke waarden en wat vertellen deze?
>>   Schildklierwaarden: welke waarden en wat zeggen deze over de werking 

van de schildklier?
>>   Allergie: welke waarden en welke conclusies kan je hieruit trekken?
>>   Infectie, labwaarden CRP, BSE en leuco’s, wat zeggen deze waarden en wat 

haal je hieruit? Kun je uit deze labwaarden halen of iemand een virus te 
pakken heeft of een bacteriële infectie? 

>>   Lyme, kinkhoest, Pfeiffer
>>   Vitamine B12 en vitamine D

Leerdoelen
>>   Uitleg over diverse bloedonderzoeken
>>  Interpretatie van uitslagen

Competenties 
Communiceren  |  Vakinhoudelijk handelen

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

NVDA-leden  € 113,-
Niet-leden € 143,-

Lees m
eer

Accreditatie 3 punten

NIEUW
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Alle werkvelden

NVDA-leden  € 70,-
Niet-leden € 95,-

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie is aangevraagd (3 punten)

Goed omgaan met dementie  
Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen met dementie in de toekomst 
explosief. In je werk krijg je ook te maken met patiënten met dementie. Hoe 
kun je het beste omgaan met mensen met dementie? 

In deze scholing geeft de docent je deskundige uitleg. In deze scholing kun 
je zelf situaties uit de praktijk aandragen en samen met de anderen naspelen, 
zodat andere deelnemers en de docenten je tips kunnen geven. Aan het eind 
bespreken jullie samen hoe je de geleerde kennis in de praktijk kunt toepas-
sen.

Leerdoelen
>>   Feiten over dementie (o.a. hoe vaak het voorkomt, cijfers over mantelzorgers)
>>   Verschillende soorten dementie en het verschil met gewone veroudering
>>   Hoe kun je mensen met dementie herkennen?
>>   Omgaan met mensen met dementie aan de hand van GOED (Geruststellen, 

Oogcontact maken, Even meedenken en Dankjewel)

Competenties 
Communiceren  |  Professioneel handelen  |  
Vakinhoudelijk handelen

NIEUW
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Huisartsenzorg 

Griep, corona of griepje? + Vaccinaties bij   
volwassenen  
Deze scholing gaat niet alleen over griep en corona, maar ook over vaccina-
ties bij volwassenen: twee onderwerpen voor de prijs van één! 
Patiënten zeggen vaak dat ze grieperig zijn, maar dan is er meestal sprake van 
een bovenste luchtweginfectie. Tegenwoordig ben je bij griepachtige klachten 
ook bang voor corona. Bij welke klachten moet je je laten testen op Co-
vid-19? Huisarts Ted van Essen geeft daar nader uitleg over, zodat je na deze 
scholing gerichter kunt adviseren. 
Ted van Essen is sinds het uitbreken van de corona vaak bij omroep Max op 
tv om uitleg te geven over Covid-19 en over griep. In deze scholing komen 
de volgende onderwerpen aan de orde: kno-klachten, het verschil tussen 
bronchitis en pneumonie, pneumonie als complicatie van influenza, astma en 
COPD en pneumothorax. Ook gaat hij in op enkele vaccinaties bij volwasse-
nen. Je kent natuurlijk de ‘griepinjectie’, maar hoe zit het met de pneumococ-
cenvaccinatie? En wist je dat het tegenwoordig ook mogelijk is om te vaccine-
ren tegen gordelroos? Deze scholing duurt in totaal drie uur. 

Leerdoelen
>>   Bovenste- en ondersteluchtweginfecties
>>   Diverse (kleinere) KNO-klachten en bovenste-luchtweginfecties
>>   Onderste-luchtweginfecties
>>   Corona en Covid-19
>>   Griep-, pneumococcen- en gordelroosvaccinatie
>>   Uitleg geven en adviseren  

Competenties 
Communiceren  |  Vakinhoudelijk handelen

NVDA-leden  € 115,-
Niet-leden € 140,-

Lees m
eer

Accreditatie is aangevraagd (3 punten)

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

NIEUW



14 Ik heb last van mijn oren: trommelvliesbeelden 
Soms zie je een afwijkend trommelvlies nadat je cerumen hebt verwijderd. In 
deze scholing vertelt huisarts Tessa Dijksman je over de anatomie van het oor 
achter het trommelvlies. Hoe zit een trommelvlies eruit als er sprake is van 
otitis media acuta (OMA)? En hoe bij otitis media met effusie?  

Aan de hand van casuïstiek laat Tessa Dijksman je dia’s zien van normale en 
afwijkende trommelvliezen.  

Leerdoelen
>>  Anatomie van het oor en van het trommelvlies
>>  Beoordeling van het trommelvlies
>>  Otoscopie
>>  Cerumen verwijderen

Competenties 
Leren en ontwikkelen  |  Vakinhoudelijk handelen

NVDA-leden  € 105,-
Niet-leden € 145,-

Lees m
eer

Accreditatie 2 punten

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Alle werkvelden
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Huisartsenzorg

Kleine kwalen 
   
In de loop van de jaren krijgt iedere doktersassistent ervaring in het geven 
van adviezen aan patiënten met kleine kwalen. Met behulp van triage bepaal 
je eerst of de patiënt de huisarts moet zien. Als dat niet nodig blijkt, kun je 
zelf voorlichting en advies geven. Maar kloppen die adviezen met de richtlij-
nen?

In deze levendige, interactieve scholing ga je aan het ‘werk’ met kleine kwa-
len. Je mag tijdens de scholing zelf onderwerpen aandragen waarover je het 
wilt hebben. Samen met alle deelnemers en de docent speel je een kwartet 
van kleine kwalen. Zo doe je spelenderwijs kennis op. De docent is huisarts 
Tessa Dijksman, die ook aan de huisartsenopleiding is verbonden.  

Leerdoelen
Die bepaal je zelf. Iedere bijeenkomst is namelijk anders, omdat de docent tijdens 
de bijeenkomst vraagt over welke kleine kwalen je informatie wilt.

Competenties 
Leren en ontwikkelen  |  Vakinhoudelijk handelen 

NVDA-leden   € 105,-
Niet-leden       € 145,-

Lees m
eer

Accreditatie 2 punten

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

VERNIEUWDE OPZET



16 Patiënten met psychische en psychiatrische  
aandoeningen
   
In je werk kun je in aanraking komen met mensen met psychische klachten 
(bijvoorbeeld angst of depressie) en/of met psychiatrische klachten (bijvoor-
beeld schizofrenie of borderline). Soms merk je er niets van, maar het kan ook 
zijn dat het probleem of de stoornis ‘vreemd gedrag’ veroorzaakt. Hoe  ga je 
daarmee om? Docent Etienne de Bree van Dynamische Balans kan je daarbij 
helpen. 

Deze scholing bestaat uit 2 dagdelen. Tijdens dagdeel 1 geeft de docent 
onder meer uitleg over de stoornissen. In dagdeel 2 volgt uitleg over hou-
dingsaspecten: welke houding heeft welk effect op de patiënt? Je leert wat 
belangrijk is in het contact en je krijgt tips voor het vermijden van valkuilen. 

Leerdoelen
>>  Psychische, psychiatrische klachten en persoonlijkheidsproblemen
>>  ‘Vreemd gedrag’ herkennen en er adequaat op reageren

Competenties 
Vakinhoudelijk handelen  |  Communiceren

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Alle werkvelden

Baarn NVDA-leden € 240,-
Niet-leden € 295,-

Lees m
eer

Accreditatie 7 punten

Incompany
De NVDA biedt deze scholing aan op aanvraag aan groe-
pen doktersassistenten in eigen praktijk of gezondheids-
centrum (incompany). Vraag een offerte bij Sietsche van 
Gunst: scholing@nvda.nl

Accreditatie 7 punten
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Huisartsenzorg

Schildklierhormonen: normale bloeduitslag  
of niet? 
Als doktersassistent zie je vaak bloeduitslagen van TSH of vrij T4. Huisartsen 
vragen dit veel aan én schildklieraandoeningen komen veel voor. Zou jij er 
ook wat meer over willen weten? Dan is deze interactieve workshop over 
schildklieraandoeningen (speciaal voor doktersassistenten) wat voor jou! 

Huisarts Tessa Dijksman geeft uitleg over de verschillende schildklieraandoe-
ningen, de interpretatie van labuitslagen, de medicatie en wanneer je zeker 
moet overleggen. Ze besteedt ook kort aandacht aan schildklieraandoeningen 
bij kinderen en bij zwangeren. 

De opgedane kennis kun je testen in een quiz en je kunt alle vragen stellen 
die je over dit onderwerp hebt. 

Leerdoelen
>>  De werking van de schildklier
>>  Hormonale aansturing van de schildklier
>>  Interpretatie van labuitslagen
>>  Uitleg over medicatie
>>  Uitleg over behandelingen

Competenties 
Leren en ontwikkelen  |  Vakinhoudelijk handelen

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

NVDA-leden € 120,-
Niet-leden € 159,-

Lees m
eer

Accreditatie is aangevraagd (2 punten)

NIEUW



18 Slim naar rookvrije patiënten
   
Niet roken wordt gelukkig steeds normaler. Meestal bieden praktijkondersteu-
ners begeleiding bij stoppen met roken, maar daarnaast kun ook jij  rokers op een 
positieve manier aanzetten tot stoppen. Dat is waardevol. Wat kun jij als dokters-
assistent doen en hoe kun jij bijdragen aan een Rookvrije Generatie? Daarover 
kan docent Linda de Boer, zelf doktersassistent en stoppen met roken-coach, je 
veel over vertellen. 
Deze scholing zit boordevol met weetjes, praktische tips, filmpjes en casuïstiek. 
Voorafgaand aan de scholing krijg je een korte vragenlijst met vragen over je 
ervaring met rokers in jouw werksituatie. 

Leerdoelen
>>  De medische achtergronden en effecten van verslaving aan roken
>>  Eerste-, tweede- en derdehands roken
>>  Standaarden en richtlijnen over stoppen met roken
>>  Rookgewoonten binnen het gezin en sociale omgeving
>>  Tips voor kwetsbare groepen (jonge kinderen, mensen met lage SES)
>>   Stoppen met roken bespreekbaar maken en rokers positief motiveren om te stoppen
>>  Beschikbare hulp om te stoppen met roken

Vervolg: webinar of begeleide intervisie Stoppen met roken 
Als je de scholing hebt gevolgd kun je het online Servinar (webinar)  en/of de on-
line intervisiemogelijkheid te volgen. In deze vervolgscholing kun je je ervaringen 
bespreken. Voor het volgen van Servinar of intervisiebijeenkomst Stoppen met 
roken behaal je respectievelijk 1 of 2 punten voor het Kwaliteitsregister Dokters-
assistent (vrije ruimte). 

Competenties 
Communiceren  |  Maatschappelijk handelen  |   
Vakinhoudelijk handelen

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Op locatie
NVDA-leden €   85,-
Niet-leden € 115,-

Eventueel Servinar (1 uur)
NVDA-leden € 30,-
Niet-leden € 55,-
Evt. intervisiebijeenkomst (2 uur)
NVDA-leden € 50,-
Niet-leden € 75,-Accreditatie 3 punten

Alle werkvelden
Lees m

eer
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Huisartsenzorg

Ulcus cruris en zwachtelen 
   
In deze praktische scholing leer je compressietherapie om open benen te 
voorkomen; of om al ontstaan ulcus cruris te behandelen. Je krijgt een gede-
gen inleiding over Ulcus cruris, het vaatstelsel in de benen en ulcustypen. 

Deze scholing bestaat uit twee bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst krijg 
je theorie en oefen je met zwachtelen. Je past het geleerde in de praktijk toe 
en tijdens de tweede bijeenkomst heb je gelegenheid om vragen te stellen. Je 
oefent weer met zwachtelen en bovendien komen tijdens de tweede bijeen-
komst EAI, werken met de TD-meter en doppler aan de orde. 

Wondverpleegkundige Jolanda Kuijer geeft deskundige uitleg. 

Leerdoelen
>>  NHG-Standaard Ulcus cruris en andere richtlijnen 
>>  Typen ulcus cruris herkennen
>>  Zwachtelen met de juiste druk
>>  Diagnostiek: enkelarmindex (EAI) bepalen en doppler onderzoek
>>   Advies en voorlichting aan de patiënt over de noodzaak van compressiethera-

pie bij oedeem en ulcus 

Competenties 
Communiceren  |  Professioneel handelen  |   
Vakinhoudelijk handelen

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

NVDA-leden € 269,-
Niet-leden € 305,-

Lees m
eer

Accreditatie is aangevraagd (7 punten)

VERNIEUWDE OPZET



20

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Alle werkvelden

Verslavingen
   
Ook als doktersassistent krijg je te maken met patiënten met verslavingen. 
Mensen kunnen aan allerlei middelen verslaafd zijn, variërend van tabak en 
alcohol tot bijvoorbeeld heroïne of GHB. Communicatie met verslaafden is 
niet altijd makkelijk. 

Wat is eigenlijk een verslaving en wat gebeurt er in het brein als iemand 
verslaafd is? Daarover leer je aan de hand van het biopsychosociaal model. 
Je leert wat de kenmerken zijn van verslaving, hoe je deze kunt herkennen en 
wat de effecten zijn van downers, uppers en trippers. 

Bovendien gaat de docent in op de medische gevolgen van verslavingen. 
Je leert over de Nederlandse verslavingszorg en de sociale kaart in je eigen 
regio. Deze scholing bestaat uit 1 dag. 

De docent is Maaike Vintges van Sirius Training en Advies.

Leerdoelen
>>  Kenmerken van verslaving en hoe deze te herkennen
>>   Effecten en kenmerken van verschillende middelen aan de hand van biopsy-

chosociaal model
>>   Medische gevolgen van verslaving, bijvoorbeeld bij leefstijl- en slaapproblema-

tiek
>>  Adequaat communiceren aan de hand van een gespreksmethode
>>   Aandacht voor de sociale kaart in de eigen regio en de verslavingszorg in  

Nederland

Competenties 
Communiceren  |  Maatschappelijk handelen  |  
Professioneel handelen

Lees m
eer

Accreditatie 6 punten

NVDA-leden  € 199,-
Niet-leden € 240,-
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Huisartsenzorg

Wondmanagement
   
Wondverzorging behoort ook tot het takenpakket van doktersassistenten. 
Wat is de beste behandeling? Er zijn heel veel verschillende soorten wond-
bedekkers en het is moeilijk om de juiste keuze te maken. De juiste behande-
ling is belangrijk, want die zorgt voor een goede en snelle genezing zonder 
complicaties. Bovendien kan de juiste behandeling voorkomen dat de wond 
een complexe wond wordt met slechte genezingstendens. 

Tijdens deze scholing van 2 bijeenkomsten toont docent Jolanda Kuijer, 
wondconsulent, dia’s van diverse wonden. Ook heeft ze allerlei wondbedek-
kers bij zich, zodat cursisten de verschillen kunnen zien en voelen. 

Tijdens de eerste avond komt vooral de kennis over wondgenezing aan de 
orde. Tijdens de tweede avond gaat de docent in op de diverse wondbedek-
kers en hoe deze te gebruiken aan de hand van het WCS- en het TIME-mo-
del.

Leerdoelen
>>  Wondgenezing en de factoren die daarop van invloed zijn
>>  Richtlijnen
>>  Meest voorkomende wondbedekkers en mogelijkheden
>>  Het WCS- en het TIME-model
>>  Preventieve maatregelen om complexe wonden te voorkomen

Competenties 
Maatschappelijk handelen  |  Vakinhoudelijk handelen  

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 6 punten

NVDA-leden  € 220,-
Niet-leden € 295,-
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Triage
 » Mijn kind is ziek: triage en communicatie
 » Triage en communicatie in de dagpraktijk
 » Triage en communicatie in de dagpraktijk - terugkombijeen-

komst 
 » Triage – de medische achtergrond van buik-, thorax- en hoofd-

klachten
 » Triage vanuit positieve gezondheid
 » Opleiding tot gediplomeerd triagist in de dagzorg

NIEUW
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Huisartsenzorg

Mijn kind is ziek: triage en communicatie
In de huisartsenpraktijk krijg je als doktersassistent vaak ouders of verzorgers 
van zieke kinderen aan de telefoon. In deze scholing behandelt docent  
dr. Paul Ram de meest voorkomende kinderziekten en de mogelijke complica-
ties.

Als uit de triage blijkt dat het niet nodig is dat de huisarts het kind ziet, kun je 
zelf voorlichting en advies geven aan de hand van de NHG-TriageWijzer. Ook 
kun je daarbij Thuisarts.nl gebruiken. Ouders/verzorgers zijn soms erg onge-
rust en dat kan zorgen voor communicatieproblemen. Hoe kun je het beste  
communiceren als er ongerustheid en weerstand is? 

Deze scholing is een mix van medische achtergrondkennis en gesprekstech-
nieken.

Leerdoelen
>>  Medische achtergrondkennis van de meest voorkomende kinderziekten
>>   Wanneer is beoordeling door de huisarts noodzakelijk (bepaling urgentie en 

vervolgactie)?
>>   Effectief communiceren met ouders/verzorgers, omgaan met ongerustheid en 

weerstand
>>  Goede voorlichting en advies aan de hand van de NHG-TriageWijzer 

Competenties 
Communicatie  |  Vakinhoudelijk handelen

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 7 punten

NVDA-leden € 250,-
Niet-leden € 290,-



25 Triage en communicatie in de dagpraktijk

Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorg-
vraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-
criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de speci-
fieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende 
factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen 
om goede triage te kunnen toepassen.

Tijdens deze scholing leert docent dr. Paul Ram je effectief werken met de 
NHG-TriageWijzer en de Kernsetfeedbacklijst (die ook wordt gebruikt op 
huisartsenposten). 

Deze scholing bestaat uit 4 dagdelen. Je hebt de kans om veel te oefenen 
aan de hand van geluidsfragmenten en praktijksituaties en je brengt daarbij 
eigen ervaringen in. In dagdeel 3 leer je om te gaan met lastige patiënten aan 
de hand van het model van de Roos van Leary. Tijdens dagdeel 4 (een halfjaar 
na dagdeel 3) kun je de triagetechniek opfrissen en kun je gerichte vragen 
stellen over waar je in de praktijk tegenaan gelopen bent. 

Leerdoelen
>>   Effectieve triage: werken met de NHG-TriageWijzer en het belang van gepro-

tocolleerde triage
>>   Het triagegesprek structureren
>>   Telefonisch vitale functies beoordelen (ABCDE)
>>   Zelf voorlichting en advies geven
>>   Omgaan met lastige patiënten

Competenties 
Communiceren  |  Professioneel handelen  |  
Vakinhoudelijk handelen

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie is aangevraagd (16 punten)

NVDA-leden € 605,-
Niet-leden € 710,-

Huisartsenpraktijk

VERNIEUWDE OPZET
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Huisartsenzorg

Triage en communicatie in de dagpraktijk   
terugkombijeenkomst 
Je hebt in 2021 of eerder de scholing Triage in de dagpraktijk gevolgd en je 
past het geleerde al toe in de praktijk. Dan loop je misschien tegen proble-
men aan en je vraagt je af hoe je het anders kunt aanpakken. Of de geleerde 
vaardigheden zijn enigszins weggezakt en je wilt de kennis en vaardigheden 
weer opfrissen. Triage is een vaardigheid die regelmatig onderhoud behoeft. 

Als je in 2021 of eerder bij de NVDA de scholing Triage in de dagpraktijk 
hebt gevolgd, kun je deelnemen aan deze Terugkombijeenkomst. Voorafgaand 
aan de scholing krijgen deelnemers de vraag aan welke aspecten zij extra 
aandacht willen besteden. Welke ingangsklachten en type gesprekken (bij-
voorbeeld vage klachten, breedsprakigheid, niet tot de kern kunnen komen) 
vinden zij lastig bij triage? 

Tijdens de scholing werken we met het inbrengen van eigen ervaring en 
concrete voorbeelden. Er is ruimte voor het oefenen met een andere en ef-
fectievere aanpak. 

Leerdoelen
>>   Structureren van het triagegesprek
>>   Veilig stellen van vitale functies aan de hand van de ABCDE-systematiek
>>   Kiezen en uitvragen van ingangsklachten m.b.v. de NHG-TriageWijzer
>>   Toepassen van algemene triagecriteria
>>   Vaststellen van de urgentie en vervolgactie
>>   Effectief communiceren met de patiënt, huisarts en collega (overleggen)

Competenties 
Communiceren  |  Professioneel handelen  |  
Vakinhoudelijk handelen

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 3 punten

NVDA-leden € 185,-
Niet-leden € 225,-

NIEUW



27 Triage – de medische achtergrond van buik-,  
thorax- en hoofdklachten
   
Je hebt al ervaring met triage volgens de NHG-TriageWijzer. De gespreks-
techniek beheers je misschien wel, maar je wilt ook weten waarom je bepaal-
de triagevragen moet stellen. Je wilt dus meer weten over de anatomie en de 
medische achtergrond. 

Samen met dr. Paul Ram heeft de NVDA deze scholing ontwikkeld waarin je 
aan de hand van de NHG-TriageWijzer dieper ingaat op de medische achter-
grond van buik-, thorax- of hoofdklachten. 

Naast anatomie en de medische achtergrond komen in deze scholing ook 
triagetechnieken aan de orde. Je leert bijvoorbeeld welke vragen je het beste 
kunt stellen om te bepalen of de huisarts een patiënt met een buik-, thorax- 
of hoofdklachten met spoed moet zien.  

Deze scholing duurt een dag en biedt een unieke combinatie van kennis (me-
dische achtergrond, anatomie) en communicatie (triage).

Leerdoelen
>>   Anatomie: buik, thorax en hoofd
>>   Organen, de mogelijke aandoeningen en de urgentie ervan
>>   ABCDE-instabiliteit
>>   Triagevaardigheden bij klachten van buik, thorax en hoofd
>>   Doelgerichtere triage

Competenties 
Communiceren  |  Professioneel handelen  |  
Vakinhoudelijk handelen

Lees m
eer

Huisartsenzorg

Accreditatie 7 punten

NVDA-leden € 280,-
Niet-leden € 305,-

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie



28 Triage vanuit positieve gezondheid
De nieuwe definitie van gezondheid is: Gezondheid is het vermogen van mensen om 
veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het 
leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In de gezondheidszorg gaat 
het dan om de bevordering van kansen en mogelijkheden bij de patiënt ondanks 
ziekte of problemen. Een positieve invalshoek dus, vandaar de naam ‘positieve 
gezondheid’ (PG). 
Werken vanuit PG betekent dat triage en je manier van communiceren met patiën-
ten anders worden, naast veilige triage en probleem- of klachtgerichte communi-
catie. De communicatie met de patiënt wordt meer persoonsgericht, met aandacht 
voor de beleving (ongerustheid), hulpvraag (wat verwacht de patiënt van de prak-
tijk?), context (privé, werk, culturele achtergrond) en wat de patiënt zelf kan. 
Deze scholing bestaat uit drie bijeenkomsten. In bijeenkomst 1 en 2 krijg je uitleg over 
PG en komt veilige triage aan bod, met aandacht voor beleving, hulpvraag en contex-
tuele factoren. In bijeenkomst 3 ligt het accent op toepassing van PG binnen de triage. 

Leerdoelen
>>   De definitie van positieve gezondheid
>>   Triage: veilig stellen van ABCDE en toepassing van algemene en specifieke 

triagecriteria
>>   Patiëntgerichte communicatie tijdens telefonische triage, in de behandelka-

mer, aan de balie, tijdens consulten en visites
>>   Toepassing van hulpmiddelen binnen PG, zoals het (papieren of online) Spin-

nenweb en GGD-apps
>>   Zelfmanagement van de patiënt versterken, bijvoorbeeld door het stellen van 

oplossingsgerichte vragen 

Competenties 
Communiceren  | Maatschappelijk handelen  |   
Vakinhoudelijk handelen

Lees m
eer

Huisartsenzorg

Incompany
De NVDA biedt deze scholing aan op aanvraag aan groe-
pen doktersassistenten in eigen praktijk of gezondheids-
centrum (incompany). Vraag een offerte bij Sietsche van 
Gunst: scholing@nvda.nl

Accreditatie 9 punten

Vraag een offerte aan op 
scholing@nvda.nl



29 Opleiding tot gediplomeerd triagist in de dagzorg
Ook voor doktersassistenten in de dagzorg is het mogelijk om gediplomeerd 
triagist te worden. 

Van Campen Consulting biedt deze opleiding aan en de NVDA geeft een 
diploma uit aan doktersassistenten die de eindtoetsen van deze opleiding 
met een positief resultaat afsluiten. Om op de lange termijn de kwaliteit van 
triage te waarborgen is eens in de vijf jaar herregistratie noodzakelijk. Om het 
diploma te behalen is een beoordeling met ten minste ‘voldoende’ nodig op 
de volgende onderdelen:

1. Medische-kennistoets
  Je parate kennis van de NHG-TriageWijzer wordt getest 
2.  Communicatietoets
   Op basis van opgenomen telefoongesprekken word je beoordeeld op je 

communicatievaardigheden en op het gebruik van de NHG-TriageWijzer
3. Praktijkbeoordeling

Op basis van verworven competenties stippel je een leerroute uit. Als uit je 
portfolio blijkt dat je aan de diplomeringseisen hebt voldaan, kan de werk-
gever je voordragen voor diplomering. Van Campen Consulting en de NVDA 
geven dan het branche-erkende diploma uit.

Leerdoelen
>>   Communicatievaardigheden t.a.v. telefoongesprekken met patiënten
>>   Efficiënt gebruik maken van de NHG-TriageWijzer
>>   Medische kennis om goed met de NHG-TriageWijzer te kunnen werken

Competenties 
Communiceren  |  Organiseren  |  Professioneel handelen  |   
Vakinhoudelijk handelen

Lees m
eer

Van Campen Consulting: 
opleidingen@vancampenconsulting.nl 
of 088 – 818 00 00. 

Huisartsenzorg

Vraag een offerte aan op 
opleidingen@vancampenconsulting.nl



Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie



Communicatie met de patiënt 

 » Hoe klinkt mijn stem?

 » Motiverende gespreksvoering

 » Positieve gezondheid (basiscursus)
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Alle werkvelden

Hoe klinkt mijn stem?
   
Waarom roept de ene stem agressie bij je op, irriteert een andere stem je al 
na een paar woorden en maken sommige stemmen je blij? Hóe je iets zegt, 
speelt een grote rol bij het begrijpen van wát je zegt. Dat is de achterliggende 
gedachte van deze scholing. 

In deze ontspannen en interactieve scholing maakt docent Els de Jonge je 
bewust van je stemgebruik en leert ze je hoe je je stem eventueel anders zou 
kunnen gebruiken. Een acteur werkt (telefonisch) mee. Zo kun je beter oefe-
nen. Deze scholing duurt 1 dagdeel (4 uur). 

Leerdoelen
>>  De sterke en zwakke punten van jouw stem 
>>  Een gesprek sturen door middel van je stem
>>  Luisteren
>>  Hoe klinkt je stem en hoe kom je over?

Competenties 
Communiceren  |  Professioneel handelen

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 4 punten

NVDA-leden  € 155,-
Niet-leden  € 180,-
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Alle werkvelden

Motiverende gespreksvoering
   
Tegen patiënten zeggen: ‘U moet echt afvallen’, werkt vaak niet. Zo’n uit-
spraak wekt juist weerstand op. Mensen willen zelf bepalen wat nodig is. Hoe 
laat je iemand de juiste gezondheidsafwegingen maken? 

In plaats van aan te dringen kun je beter vertrouwen creëren en innerlijke 
motivatie aanspreken. Mensen hebben vaak wel het idee dat ze gezonder 
zouden moeten leven, maar zetten geen stappen om dat werkelijk te doen. 
Dat heet ‘een ambivalente houding’. 

Als je hen begeleidt in het onderzoeken van hun ambivalente houding, raken 
ze meer gemotiveerd om de juiste stappen te zetten. De kans op blijvende 
gedragsverandering is dan groter. Deze intensieve scholing bestaat uit 2 da-
gen waarin docent Babs Smith je leert hoe je patiënten kunt motiveren.  

Leerdoelen
>>  Een positieve grondhouding waarin de patiënt centraal staat
>>   Patiënten motiveren tot de juiste beslissingen en de juiste stappen om ge-

zondheid te verbeteren
>>  Creëren van een vertrouwelijke, positieve sfeer

Competenties 
Communiceren  |  Professioneel handelen  |  Vakinhoudelijk handelen 

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Baarn NVDA-leden € 240,-
Niet-leden € 295,-

Accreditatie 7 punten

Incompany
De NVDA biedt deze scholing op aanvraag aan 
(incompany). Vraag een offerte bij Sietsche van Gunst: 
scholing@nvda.nl

Accreditatie 12 punten
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Huisartsenzorg

Positieve gezondheid (basisscholing)
   
In de oude definitie was gezondheid: de afwezigheid van klachten en aandoe-
ningen. Machteld Huber stelde een nieuwe definitie op: gezondheid is het 
vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te 
voeren. 

In de gezondheidszorg gaat het dan om het bevorderen van kansen en moge-
lijkheden bij de patiënt ondanks ziekte of problemen. Een positieve invalshoek 
dus, vandaar dat dit concept Positieve Gezondheid (PG) heet. 

In deze basiscursus leer je over het begrip PG en de toepassingsmogelijkheden 
voor jou als doktersassistent. Je leert werken met handige instrumenten binnen 
PG, zoals het spinnenweb (op papier of online) en GGD-apps. Deze scholing is 
een mix van praktijkervaring, oefenen en zelfreflectie.  
De docent is dr. Paul Ram. 

Tips, leerdoelen en competenties 
Zie volgende pagina

Lees m
eer

NVDA-leden € 160,-
Niet-leden € 185,-

Accreditatie 3 punten

Kijk voor alle datums en tijden op 
www.nvda.nl/nvda-academie



35 Leerdoelen
>>  De definitie van Positieve gezondheid en de andere manier van werken
>>   Communicatie met de patiënt tijdens triage, onderzoek en behandeling en aan 

de balie
>>  Technieken om zelfmanagement te versterken
>>  Oplossingsgerichte vragen stellen
>>   Met collega’s samenwerken vanuit een positieve invalshoek en met respect 

voor elkaar 

Competenties 
Communiceren  |  Maatschappelijk handelen  |  Professioneel handelen  

Lees m
eer

Huisartsenzorg

Kijk voor alle datums en tijden op 
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

NVDA-leden  € 160,-
Niet-leden  € 185,-

Accreditatie 3 punten
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Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie



Seksuele gezondheid
 » Seks en soa

 » Seksuele gezondheid: eigen spreekuur seks/soa

 » Soa’s: cultuursensitief werken

 » Soa’s: Maak het verschil als doktersassistent

 » Soa’s: Ondersteun je patiënt bij het maken van gezonde keuzes
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Alle werkvelden

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Seks en soa
In deze scholing krijg je gedegen achtergrondinformatie over soa en het tes-
ten daarop. Bij welke klachten moet je aan soa denken? Hoe breng je dat ter 
sprake bij de patiënt? Deze scholing heette vorig jaar: ‘Sex talk, het hoeft niet 
moeilijk te zijn’. 

Soms is het moeilijk om mensen te motiveren tot een soa-test: hoe je dat 
kunt doen, leer je aan de hand van technieken uit de motiverende gespreks-
voering. Aan de hand van de seks/soa-quiz en veel casuïstiek leer je op een 
actieve manier om op  professionele manier met seks- en soa-vraagstukken 
om te gaan. Ook zonder een eigen seks-soa spreekuur. 

Leden van de NVDA-expertgroep Seksuele gezondheid geven deze scho-
ling: doktersassistenten die opgeleid zijn om zelf een seks/soa-spreekuur te 
draaien. Ze zijn van alle ins en outs rond seks, soa en soa-(thuis)testen op de 
hoogte. 

Leerdoelen
>>  Op professionele manier vragen over seks en soa beantwoorden
>>  Medische achtergronden van soa 
>>  Soa-testen
>>  Klachten van patiënten herkennen als een mogelijke soa
>>  Seks en soa ter sprake brengen bij patiënten

Competenties 
Communiceren  |  Maatschappelijk handelen  |   
Vakinhoudelijk handelen

Lees m
eer

Accreditatie 3 punten

NVDA-leden €   90,-
Niet-leden € 120,-
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Huisartsenzorg

Seksuele gezondheid: eigen spreekuur seks/soa
   
Voor doktersassistenten en praktijkondersteuners die een eigen spreekuur 
seksuele gezondheid gaan uitvoeren, onder supervisie van een huisarts. 

De scholing bestaat uit een combinatie van online leren en fysieke bijeen-
komsten en is gericht op samenwerking tussen doktersassistenten/praktijkon-
dersteuners en huisartsen. Vandaar dat je regelmatig met elkaar in gesprek 
gaat over bepaalde onderwerpen. Zo leer je als doktersassistent of praktijkon-
dersteuner om beter een inhoudelijke invulling te geven aan de spreekuren 
seksuele gezondheid. 

We verwachten tijd en energie van je om elke bijeenkomst voor te bereiden 
en om bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn. In de fysieke bijeenkomsten ga je 
dieper in op hetgeen je online hebt geleerd. 

Docenten van SoaAids Nederland verzorgen deze scholing. Deze scholing 
bestaat uit meerdere dagdelen. 

Leerdoelen
>>  Kennis van verschillende soa
>>  Praten over seks
>>  Reflectie op eigen normen en waarden ten aanzien van seksualiteit en seks
>>  Voorlichting over anticonceptie
>>  Motiveren om zich te laten testen
>>  Partnerwaarschuwing
>>  Gedragsadviezen ten aanzien van veilig vrijen
>>  Organisatie van een spreekuur

Competenties 
Communiceren  |  Maatschappelijk handelen  |  
Organiseren  |  Vakinhoudelijk handelen

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 22 punten

NVDA-leden €    970,-
Niet-leden € 1.070,-
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Alle werkvelden

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Soa’s
In samenwerking met de NVDA Expertgroep Seksuele gezondheid hebben 
Soaaids.nl en Rutgers drie modules ontwikkeld. Als je je voor een of meerdere 
van deze modules aanmeldt, link je door naar de leeromgeving van Soaaids.nl 
of leerportaal.Rutgers.nl

Soa’s: cultuursensitief werken
Culturele verschillen kunnen leiden tot het ontstaan van  
miscommunicatie en conflicten. In deze scholing leren  
deelnemers zich te verplaatsen in cliënten en bruggen  
te slaan door cultuursensitief te werken. 

Totale tijdsduur 2 uur
Accreditatie 2 punten
Kosten   gratis voor leden en niet-leden

Soa’s: Maak het verschil als 
doktersassistent
Leer signalen van soa’s te herkennen om zo de soa-zorg  
in jouw praktijk te verbeteren. 

Totale tijdsduur 3 uur
Accreditatie 3 punten
Kosten  gratis voor leden en niet-leden

Soa’s: Ondersteun je patiënt bij  
het maken van gezonde keuzes
Als doktersassistent ondersteun je je cliënt om de juiste 
keuzes te maken, ook als het om seksualiteit en soa gaat. 
In deze e-learning leer je over de fases van gedragsver-
andering bij je cliënt en hoe je de basis van Motiverende 
Gespreksvoering kunt toepassen. 

Totale tijdsduur 3 uur
Accreditatie 3 punten
Kosten  gratis voor leden en niet-leden

Lees m
eer

Lees m
eer

Lees m
eer



Omgaan met agressie
 » Omgaan met agressie 

 » Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

 » Veilig werken: samen agressie voorkomen

NIEUW
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Alle werkvelden

Omgaan met agressie
   
Helaas krijgen ook doktersassistenten te maken met agressie en grensover-
schrijdend gedrag. 

Er zijn verschillende vormen van agressie. Je kent waarschijnlijk de vorm 
waarin iemand schreeuwend probeert jou te laten doen wat hij wil. Maar er 
zijn ook andere vormen van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Bijvoor-
beeld wanneer iemand jou probeert onder druk te zetten door je te manipule-
ren of als gevolg van verlies van zelfcontrole. 

In deze scholing leer je hoe je de verschillende vormen van agressief gedrag 
kunt herkennen, beïnvloeden en ombuigen. De scholing bestaat uit 1 dag 
waarop je op een interactieve wijze met elkaar aan de slag gaat. Je leert dan 
effectieve gespreksvaardigheden en je oefent met elkaar. 

De docent is Eelko van Groen van Sirius Training en Advies.

Leerdoelen
>>   Verschillende vormen van agressie en grensoverschrijdend gedrag
>>   Je eigen manier om te reageren op spanningsvolle situaties
>>   Angst, stress en fysieke reacties bij agressie en grensoverschrijdend gedrag
>>   Manieren om agressie en grensoverschrijdend gedrag om te buigen (waaron-

der de-escalatie)
>>   Aan de hand van de systeemtheorie oefenen van goede manieren om agressie 

en grensoverschrijdend gedrag om te buigen 

Competenties 
Leren en ontwikkelen  |  Professioneel handelen

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 7 punten

NVDA-leden  € 199,- 
Niet-leden € 240,- 
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Alle werkvelden

Signaleren huiselijk geweld en  
kindermishandeling 
   
Als doktersassistent krijg je soms vermoedens van huiselijk geweld. Wat doe 
je met dergelijke signalen? Bij wie in jouw organisatie kun je terecht met ver-
moedens van huiselijk geweld? Is daar een procedure voor? 

Als het goed is, werkt jouw organisatie met een landelijke verplicht middel: de 
meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Die helpt professionals in 
de zorg op een goede manier te reageren bij vermoedens van huiselijk geweld.

In deze scholing krijg je aan de hand van casuïstiek inzicht in huiselijk ge-
weld. Samen met de andere deelnemers maak je handvatten hoe te werken 
met signalen van huiselijk geweld. Je gaat ook aan de slag met dilemma’s en 
valkuilen binnen het team. Je denkt na over wat er in jouw organisatie moet 
veranderen om signalen van huiselijk geweld te kunnen bespreken.

Deze scholing duurt 1 dag. De docent is Wendy Tazelaar van Sirius Training 
en Advies.

Leerdoelen
>>  Inzicht in huiselijk geweld aan de hand van casuïstiek
>>  Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
>>  Inschatten veiligheid in gezinnen
>>  Werken met de nieuwe meldcode en het nieuwe afwegingskader
>>   Nadenken over werkbaar protocol voor het bespreken van signalen van huise-

lijk geweld in de eigen organisatie

Competenties 
Maatschappelijk handelen  |  Professioneel handelen  |  
Samenwerken

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 7 punten

NVDA-leden € 199,-
Niet-leden € 240,-

NIEUW
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Alle werkvelden

Veilig werken: samen agressie voorkomen
   
Herken je dit? In jouw praktijk of organisatie krijg je steeds meer te maken 
met agressie. In jullie praktijk of organisatie vragen jullie je af of je daar een 
gezamenlijke aanpak voor af kunt spreken. Dat kan. 

In de scholing Veilig werken krijg je eenvoudige, concrete en oplossingsge-
richte handvatten om gezag te verkrijgen zonder autoritair te zijn. Je leert 
dat omgaan met agressie niet een zaak is van een individu, maar van de hele 
organisatie. Je krijgt aandacht voor een andere manier van communiceren, 
waardoor je agressie kunt voorkomen. Je oefent bedreigende situaties met 
een actrice en leert tips & tricks om agressie te voorkomen. 

Een docent en een trainingsactrice van Dialogis verzorgen de scholing. Deze 
scholing duurt 1 dagdeel (4 uur).

Leerdoelen
>>  Bijdragen aan normontwikkeling binnen de praktijk
>>  Grenzen aangeven
>>  Anticiperen op interculturele aspecten en communicatie
>>  Adequaat reageren op onveilig of ongewenst gedrag van patiënten

Competenties 
Communiceren  |  Maatschappelijk handelen  |   
Professioneel handelen

Lees m
eer

Accreditatie 4 punten

Incompany
De NVDA biedt deze scholing op aanvraag aan (incompany). 
Vraag een offerte bij Sietsche van Gunst, scholing@nvda.nl

Vraag een offerte aan op 
scholing@nvda.nl





Gezondheidsrecht
 » Mag ik nu de bloeduitslag van mijn man?  
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Alle werkvelden

Mag ik nu de bloeduitslag van mijn man?   
Tijdens je werk loop je tegen allerlei vragen aan die met juridische onderwer-
pen te maken hebben. In de Beroepscode voor doktersassistenten staat wat 
wettelijk gezien wel en niet mag. Maar die informatie heb je niet altijd paraat.

In deze scholing behandelt mr. Mai van Dijk – Fleetwood-Bird, docent ge-
zondheidsrecht aan de Erasmus School of Law, een aantal juridische onder-
werpen die van belang zijn voor doktersassistenten. 

Ze gaat in op de Beroepscode: wat betekent deze voor het werk van dokters-
assistenten?  Ze bespreekt verschillende patiëntenrechten. Hoe zit het bij-
voorbeeld met de toestemming van minderjarigen en aan wie mag je nou wel 
gegevens verstrekken en aan wie niet? Wat moet je doen als de politie aan 
de balie staat en informatie wil hebben? Uitgebreid gaat ze in op de nieuwe 
klachten- en geschillenregeling die sinds 2016 van kracht is. 

Leerdoelen
>>  Belangrijke rechten en plichten van de patiënt
>>   Toepassing van patiëntenrechten op het gebied van geheimhouding, dossierin-

zage, behandelingsovereenkomst en informed consent
>>  Regeling klachten en geschillen in de zorg
>>  Betekenis van de Beroepscode voor doktersassistenten

Competenties 
Professioneel handelen  |  Maatschappelijk handelen

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 3 punten

NVDA-leden € 160,-
Niet-leden € 195,-
 



Organisatie
 » Coördineren en leidinggeven

 » Coördineren en leidinggeven Terugkomdag

 » Declareren in de huisartsenpraktijk

 » Samenwerken in de praktijk

 » Stagebegeleiding

 » Stagebegeleiding verdieping 

 » Waar moet ik als zzp’er rekening mee houden?

 » Webinar Declareren in de huisartsenpraktijk

NIEUW

NIEUW
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Alle werkvelden

Coördineren en leidinggeven
   
Voor doktersassistenten in een coördinerende of leidinggevende functie 
organiseert de NVDA samen met dr. Geert Haentjens deze intensieve prak-
tijkgerichte scholing met als doel: effectieve samenwerking van het team. 
Hoe voer je gesprekken als je bijvoorbeeld slecht nieuws moet brengen aan 
teamleden? Hoe geef je teamleden op de juiste manier feedback? Hoe zorg je 
er voor dat de groep positief blijft? 

Deze scholing bestaat uit 3 dagen. Op dag 1 leer je taak- en ontwikkelaf-
spraken maken en het coachen van teamleden. Dag 2 bestaat onder meer uit 
het benutten van talenten en het herkennen van dynamiek in het team. Op 
dag 3 leer je onder meer moeilijke gesprekken te voeren, elegant en assertief 
‘nee’ zeggen en duidelijke grenzen stellen. Tijdens deze dag oefen je met een 
trainingsactrice.

Leerdoelen
>>  Werk- en gedragsafspraken maken en opvolgen
>>  Overtuigen en onderhandelen
>>  Feedback geven en ontvangen
>>  Teamleden coachen
>>  Grenzen bewaken en samenwerking aansturen

Competenties 
Communiceren  |  Organiseren  |  Professioneel handelen  |  
Samenwerken

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 15 punten

NVDA-leden € 725,-
Niet-leden € 875,-
 



50

Alle werkvelden

Coördineren en leidinggeven Terugkomdag
   
Je hebt de scholing Coördineren en Leidinggeven gevolgd. Je merkte dat de 
kennis en vaardigheden die je toen opdeed, wegzakken. Of je wilt extra  
oefenen, omdat de gesprekken met medewerkers je niet altijd makkelijk 
afgaan. In samenwerking met dr. Geert Haentjens organiseert de NVDA deze 
verdiepings- en opfrisdag. 

In deze scholing ga je aan de slag met casuïstiek: waar liep je tegenaan? Func-
tioneringsgesprekken komen aan de orde: hoe maak je daar momenten voor 
professionalisering van je team van? 

’s Middags is er een trainingsactrice, waardoor het oefenen ‘echter’ wordt. 

Leerdoelen
>>   Opfrissen, verdiepen en verbreden van inzichten en vaardigheden met betrek-

king tot het aansturen en ontwikkelen van individuele medewerkers en het 
team

>>   Speciale aandacht voor het voeren van functioneringsgesprekken 

Competenties 
Communiceren  |  Organiseren  |  Professioneel handelen  |   
Samenwerken 

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 7 punten

NVDA-leden  € 275,-
Niet-leden € 315,-



51 Declareren in de huisartsenpraktijk
   
Het behoort tot het takenpakket van doktersassistenten om te declareren. 

De spelregels voor declareren zijn vastgelegd in de regels en tariefbeschikkingen 
van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Deze regels zijn ingewikkeld en helaas 
niet altijd duidelijk. 

Tijdens deze scholing gaat Ad Vermaas, docent bij de Landelijke Huisartsen Ver-
eniging (LHV) in op de regels. Hij geeft ook uitleg over controles door zorgverze-
keraars. Er is volop tijd voor vragen en discussie. 

Leerdoelen
>>   Leren juist te declareren
>> De regels van de NZA
>> Toelichting op controles door zorgverzekeraars
>> Declareerwijzer van de LHV 

Tip
Volg deze scholing samen met de huisarts en  
breng het geleerde samen in praktijk.

Competenties 
Organiseren  |  Vakinhoudelijk handelen  

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 2 punten

Prijs fysieke scholing 
NVDA-leden € 105,-
Niet-leden € 135,-

Prijs webinar 
NVDA-leden  €   85,-
Niet-leden € 105,-

Accreditatie 2 punten

Huisartsenzorg
Lees m

eer



52 Samenwerken in de praktijk
   
Je weet als geen ander dat werken in de gezondheidszorg topprestaties ver-
eist. Die wil je maar al te graag leveren en daarvoor is goede samenwerking 
binnen je team of organisatie noodzakelijk. Hoe graag jullie dat ook willen, die 
samenwerking komt soms niet van de grond. 

Deze scholing geeft je inzicht in samenwerking en communicatie binnen je 
team, maar ook tussen jou en je werkgever. Tijdens praktische oefeningen 
ervaar je wat samenwerking voor jou betekent en welke rol je hebt. 

Je leert van een docent van Fundamed over persoonlijke allergieën (naar de 
theorie van Daniël Ofman) en over de benadering van Stephen Covey (de 
cirkels van betrokkenheid en invloed).

Leerdoelen
>>  Samenwerking met teamleden verbeteren
>>  Eigen rol binnen de samenwerking verkennen
>>  Zicht krijgen op individuele wensen en behoeften van teamleden

Competenties 
Communiceren  |  Professioneel handelen  |  Samenwerken 

Lees m
eer

Accreditatie 8 punten

Incompany
De NVDA biedt deze scholing op aanvraag aan (incompany). 
Vraag een offerte bij Sietsche van Gunst, scholing@nvda.nl

Alle werkvelden

Vraag een offerte aan op 
scholing@nvda.nl
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Alle werkvelden

Stagebegeleiding
   
Stageplaatsen bieden is heel belangrijk, want zonder praktijkervaring worden 
doktersassistenten niet goed opgeleid. Wil je goede begeleiding kunnen bieden 
aan stagiairs? Dan is deze scholing iets voor jou! De scholing is een combinatie 
van e-learning en groepstraining. 
In 4 digitale modules doorloop je met een trainer van CalibrisAdvies stap voor 
stap het proces van binnenkomst van de leerling-doktersassistent tot en met het 
afronden van de stage. 
In de groepstraining leer je samen met anderen hoe je de opgedane kennis van 
de e-learning kunt toepassen. Je oefent met het voeren van gesprekken in denk-
beeldige praktijksituaties. 

Leerdoelen
>>   Het Kwalificatiedossier waarop het onderwijs aan doktersassistenten is gebaseerd
>>  Vier componenten van een competentie
>>   Gesprekstechniek (LSD, actief luisteren), structureren en doseren, eigen leer-

klimaat beoordelen, opstellen stageplan (POP/PAP), leerdoelen formuleren 
(SMART)

>>   Ontwikkeling: leerstijlen, motivatie en zelfvertrouwen, verschillende vormen van 
leren, feedback geven, coachingsinstrumenten, reflecteren volgens de STARR-
methode

>>   Beoordeling: rol van de beoordelaar, beoordelen van praktijkopdrachten, beoor-
delingscyclus, beoordelen van gedrag en houding, beoordelingsgesprek

Let op! 
Meld je minstens 6 weken voor de uitgekozen datum aan. Dan kun je de  
e-learning maken voordat je naar de scholingsdag gaat. 

Competenties 
Communiceren  |  Maatschappelijk handelen  |   
Leren en ontwikkelen  |  Professioneel handelen  

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 11 punten

NVDA-leden € 200,-
Niet-leden € 250,-
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Accreditatie 6 punten

NVDA-leden € 250,-
Niet-leden € 300,-

Stagebegeleiding verdieping 
   
Deze verdiepingstraining is voor doktersassistenten die al stagiairs begeleiden 
en die hun vragen over en problemen bij het begeleiden van stagiairs graag 
willen bespreken. 

In het programma van deze training komen motivatie, leerstijlen en (kern)kwa-
liteiten aan de orde. Je leert om te gaan met studenten die niet gemotiveerd 
zijn of slecht presteren. Vanuit je eigen ervaringen bekijk je welke invloed jij 
als begeleider kunt uitoefenen. 

Er is ruimte voor het bespreken van problemen en dilemma’s. Van tevoren 
inventariseren we de leervragen. Ook bespreken deelnemers tijdens de scho-
ling ingebrachte casuïstiek. 

Naast informatieoverdracht ligt het accent op het oefenen van vaardigheden. 
Plenaire werkvormen en leeractiviteiten in subgroepen wisselen elkaar af. 

Leerdoelen
>>  Motivatie, leerstijlen en (kern)kwaliteiten
>>  Omgaan met stagiairs die minder gemotiveerd zijn
>>  Omgaan met stagiairs die slecht presteren 
>>  Communicatie

Competenties 
Communiceren  |  Maatschappelijk handelen  |   
Leren en ontwikkelen  |  Professioneel handelen

Lees m
eer

Alle werkvelden

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

NIEUW



55 Waar moet ik als zzp’er rekening mee houden? 
  
 
Steeds meer doktersassistenten en triagisten kiezen ervoor om als zelfstan-
dige te werken. Als zzp’er moet je aan diverse regels voldoen en zijn er ook 
bepaalde risico’s. En hoe zit het ook alweer met de Wet DBA? En wat worden 
de nieuwe regels voor zzp’ers? 

In deze scholing komen alle relevante regels en risico’s aan de orde. Ook 
bespreken we de laatste ontwikkelingen. Ben je zzp’er of overweeg je dit te 
worden, dan is deze workshop iets voor jou! Het is een combinatie van leren 
en vragen beantwoorden die geheel toegespitst zijn op jouw situatie. 

In de scholing leer je ook door ervaringen met anderen te delen. Na de work-
shop krijg je handige naslagdocumentatie mee. 

Leerdoelen
>>  Relevante regels die gelden voor de zzp’er
>>  Actuele ontwikkelingen
>>  Risico’s die je tegen kunt komen als zelfstandige
>>  Stappen die je moet doorlopen als je zzp’er wil worden
>>  Relevante verzekeringen 

Competenties 
Communiceren  |  Leren en ontwikkelen  |   
Organiseren  |  Professioneel handelen

Alle werkvelden

Vraag een offerte aan op 
scholing@nvda.nl

NVDA-leden € 75,-
Niet-leden € 90,-

Lees m
eer

NIEUW



Persoonlijke effectiviteit
 » (Begeleide) intervisie

 » Doktersassistent 3.0

 » Doktersassistent 3.0 module 1, Ik maak het verschil

 » Doktersassistent 3.0 module 2, Ja, ik ben er ook 

 » Doktersassistent 3.0 module 3, Werken in je kracht

 » Mindful@work: stress de baas

56
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Alle werkvelden

Begeleide intervisie
   
Van jou als doktersassistent wordt veel gevraagd: regelen, plannen, triëren, 
samenwerken, flexibel zijn… en nog veel meer. Soms heb je te maken met lastige 
situaties en moet je snel kunnen schakelen. Intervisie is een gestructureerde 
manier om met gelijkwaardige collega’s dilemma’s uit het werk te bespreken. 

Tijdens de intervisiebijeenkomsten deel je werkervaringen met elkaar en zoeken 
jullie samen naar oplossingen voor knelpunten. Door als het ware ‘in de spiegel 
te kijken’ word je je bewust van wat je werk leuk maakt en welke aspecten on-
nodige energie kosten. 

Deelnemen aan intervisie levert herkenning op en inzicht in situaties in de prak-
tijk. Tijdens bijeenkomsten van een intervisiegroep breng je zelf een casus in die 
in de groep wordt besproken. 

Tips en adviezen van collega’s bieden nieuwe mogelijkheden. De intervisie 
begeleider is zelf doktersassistent met een aanvullende opleiding tot intervisie-
begeleider. 

Intervisie bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 2 uur.

Leerdoelen
>>   Jezelf beter leren kennen
>>   Dilemma’s bepreken
>>   Inzicht in communicatieprocessen
>>   Meer van jezelf laten zien in de samenwerking met anderen

Competenties 
Communiceren  |  Leren en ontwikkelen  |   
Professioneel handelen  |  Samenwerken 

Neem cpontact op met 
scholing@nvda.nl

Lees m
eer

Incompany
De NVDA biedt intervisie  aan op aanvraag aan groepen 
doktersassistenten uit dezelfde praktijk of organisatie 
(incompany). Je kunt contact opnemen met Sietsche van 
Gunst,  scholing@nvda.nl
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Alle werkvelden

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Accreditatie is aangevraagd (15 punten)

NVDA-leden  € 745,-
Niet-leden € 805,-
 

Doktersassistent 3.0
   
Als doktersassistent ben je onmisbaar. Je hebt in de loop van de tijd heel veel 
geleerd. Medisch en organisatorisch wordt er veel van je verwacht, zeker in deze 
coronatijden. Laten we je Doktersassistent 3.0 noemen! Doktersassistent 3.0 
zijn vergt nogal wat van je. 

Natuurlijk beschik je over een schat aan medisch-inhoudelijke kennis en ben je 
spin in het web van het team. Maar ben je ook volwaardig teamlid? D.w.z. voel 
je je gehoord tijdens teamoverleggen en gesprekken met andere professionals 
en je werkgever? 

De NVDA biedt je de leergang Doktersassistent 3.0, met daarin 3 modules die 
je afzonderlijk kunt volgen, maar ook alle drie! 

>>  Module 1, Ik maak het verschil

>>  Module 2, Ja, ik ben er ook 

>>  Module 3, Werken in je kracht

Lees m
eer
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Alle werkvelden

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Accreditatie 7 punten

NVDA-leden  € 349,-
Niet-leden € 395,-

KORTING als je alle drie 
modules volgt storten wij 
€ 100,00 op je rekening!
 

Doktersassistent 3.0:  
module 1, Ik maak het verschil
   
Aan de hand van het model van de Roos van Leary leer je deze dag de com-
municatie- en denkvaardigheden die je nodig hebt om goed en vlot samen te 
kunnen werken. Het model brengt 8 noodzakelijke gedragsstijlen in kaart die je, 
afhankelijk van de situatie, naar je hand leert zetten. 

Ook krijg je deze dag praktische vaardigheden aangereikt die je helpen om 
tijdens overleggen een volwaardige inbreng te hebben. Je leert te werken vanuit 
je eigen kracht: persoonlijk leiderschap dus. 

Deze scholing duurt 1 dag (2 dagdelen). 

Leerdoelen
>>  Krachtdadig communiceren in teamoverleggen vanuit het eigen beroep
>>  Patiënten, collega’s en leidinggevenden positief beïnvloeden
>>  Oplossingsgericht denken samen met het team
>>  Initiatief nemen als dat nodig is
>>  Werken vanuit het Beroepscompetentieprofiel en de Beroepscode

Competenties 
Communiceren  |  Organiseren  |  Professioneel handelen

Lees m
eer
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Alle werkvelden

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Accreditatie 7 punten

NVDA-leden  € 349,-
Niet-leden € 395,-

KORTING als je alle drie 
modules volgt storten wij 
€ 100,00 op je rekening!
 

Doktersassistent 3.0:  
module 2, Ja, ik ben er ook 
   
Tijdens deze training leer je krachtdadig te communiceren. Aan de orde komen 
onder andere: 
>>  Contact maken: hoe toon je dat je aandacht geeft?
>>  Vragen stellen
>>   Omgaan met emoties tijdens communicatie (ruimte creëren bij boosheid 

bijvoorbeeld)
>>  Feedback halen, geven en ontvangen
>>  Elegant assertief zijn 

Je oefent met een basisstappenplan om complimentjes te geven en, zonder veel 
weerstand op te roepen, anderen positief te beïnvloeden door sturende feed-
back. Je leert kort en krachtig assertief te beïnvloeden. Alle vaardigheden zijn 
toepasbaar tijdens gesprekken met collega’s, patiënten, artsen, familieleden en 
vrienden. 

Tijdens de scholing oefen je met je eigen casuïstiek. Docent Geert Haentjens 
vraagt je voorafgaand een korte vragenlijst in te vullen over je problemen. 

Deze scholing duurt 1 dag (2 dagdelen)
 

Competenties 
Communiceren  |  Organiseren  |  Professioneel handelen

Lees m
eer
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Alle werkvelden

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Accreditatie 7 punten

NVDA-leden  € 349,-
Niet-leden € 395,-

KORTING als je alle drie 
modules volgt storten wij 
€ 100,00 op je rekening!
 

Doktersassistent 3.0:
module 3, Werken in je kracht 
   
Heb je het gevoel dat je, ondanks je grote inspanningen, telkens weer met de-
zelfde problemen te maken hebt? Dat hoeft niet zo te blijven doorgaan. In deze 
heel interactieve en uitdagen bijeenkomst leer je handige methodes, tips en 
tricks om problemen grondig aan te pakken, alleen of samen met je collega’s, en 
actiegericht op te lossen. 

Je oefent met eigen casuïstiek, daarom vul je vóór de training een intake vragen-
lijst in.

Tijdens de scholing leer je best practices van je collega’s uit andere praktijken of 
afdelingen. Bovendien leer je denk- en actievaardigheden en technieken van de 
trainer die talloze praktijken en organisaties heeft begeleid. 
De docent is Geert Haentjens en de scholing duurt 1 dag (twee dagdelen). 

>>  Oplossingsgericht denken
>>  Initiatief nemen als dat nodig is
>>  Samenwerken
>>  Actievaardigheden

Competenties 
Communiceren  |  Organiseren  |  Professioneel handelen

Lees m
eer
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Mindful@work: stress de baas
   
Voor mindfulness is geen goede Nederlandse vertaling. Je kunt het als volgt 
omschrijven: in het hier en nu aanwezig zijn, acceptatie van wat er is en 
training van je aandacht. Bij jezelf blijven gaat ervoor zorgen dat je bewust 
keuzes gaat maken. Als je stressprikkels onvoldoende waarneemt reageer je 
vanuit automatische patronen. Die automatische patronen leer je herkennen 
en doorbreken in deze training. 

In deze scholing van 1 dag besteedt de docent aandacht aan mindfulness. De 
effecten van het beoefenen van mindfulness zijn groot: concentratie en pres-
tatievermogen verbeteren, stress neemt af, je veerkracht vermeerdert, je kunt 
je beter ontspannen, een positiever beeld van jezelf en je omgeving, minder 
angst en je bent je meer bewust van eigen gedachten, gevoelens, emoties en 
handelen. 

Na afloop ontvang je een hand-out met een samenvatting en praktische tips. 
De docent is Eelko van Groen van Sirius Training en Advies. Hij is een ervaren 
trainer en mindfulnessleraar. Deze scholing duurt 1 dag (2 dagdelen). 

Leerdoelen
>>  Op tijd stress leren herkennen
>>  Bewuste keuzes maken in lastige situaties
>>  Eigen patronen in het denken, voelen en doen leren herkennen
>>  Verschillende stressreductietechnieken leren toepassen in de praktijk

 
Competenties 
Communiceren  |  Organiseren  |  Samenwerken

Kijk voor alle datums en tijden op
www.nvda.nl/nvda-academie

Lees m
eer

Accreditatie 7 punten

NVDA-leden € 199,-
Niet-leden € 240,-



63 Annuleringsvoorwaarden NVDA academie
   
Deze algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden 
zijn van toepassing bij inschrijving op en deelname aan  
scholingsactiviteiten via de NVDA academie.

Deelname
De NVDA heeft een faciliterende rol bij het aanbod van de opleidingen 
en werkt samen met aanbieders van opleidingen voor doktersassisten-
ten. De aanbieders zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van 
de opleiding.

De scholing is toegankelijk voor leden en niet-leden. Bij sommige scholingen kunnen ook andere 
beroepsbeoefenaren (zoals huisartsen, praktijkondersteuners of verpleegkundigen) aan de scho-
lingsactiviteit deelnemen, bijvoorbeeld bij die scholingen die meer gericht zijn op het functio-
neren van het team. Inschrijving voor de scholingsactiviteiten is mogelijk via de website van de 
NVDA, www.nvda.nl/nvda-academie.
Na inschrijving ontvangen deelnemers een bevestiging van deelname. We behandelen aanmel-
dingen op volgorde van binnenkomst.

Betaling
Voor de betaling van een scholingsactiviteit ontvangt de deelnemer ruim een maand voor aan-
vangsdatum een factuur via e-mail. De deelnemer kan bij de aanmelding aangeven om de factuur 
naar de werkgever te mailen. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor betaling van de 
factuur voor jouw deelname aan de cursus.
De deelnemer dient voor de aanvangsdatum zorg te dragen voor betaling.

Annulering
Bij inschrijving voor scholingsactiviteiten van de NVDA academie geldt een bedenktijd van veertien 
dagen. Binnen deze termijn is kosteloze annulering mogelijk. Na het verlopen van de bedenktijd is 
annuleren uitsluitend schriftelijk mogelijk tot vier weken voor de aanvangsdatum van de scholingsac-
tiviteit. De NVDA academie berekent dan € 25,- administratiekosten. Bij annulering binnen vier we-
ken voor de aanvangsdatum van de scholingsactiviteit zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
Bij incompany trainingen kan er verzocht worden om een training op maat. Als daartoe op enig 
verzoek van een opdrachtgever activiteiten voor zijn ingezet, eindigt de bedenktijd.
Mits tijdig per mail aangegeven kan bij verhindering een plaatsvervanger aan de scholingsactivi-
teit deelnemen. Degene die zich oorspronkelijk voor de scholingsactiviteit heeft opgegeven, blijft 
verantwoordelijk voor de betaling van het deelnemersgeld. Als de plaatsvervanger geen lid is van de 
NVDA, geldt de niet-ledenprijs.

Lees m
eer



64 Indien de scholingsactiviteit door onvoldoende aanmeldingen, ziekte van een trainer of andere 
reden onverhoopt geen doorgang kan vinden, heeft de NVDA academie het recht de scholings-
activiteit te annuleren. De NVDA academie betaalt deelnemersgelden binnen een termijn van 
vier weken terug.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal wordt bij aanvang van de scholingsactiviteit uitgereikt. Vooraf kunnen 
deelnemers ter voorbereiding op de scholingsactiviteit een vragenlijst of opdracht toegestuurd 
krijgen.

Accreditatie
De NVDA schept in haar faciliterende rol voorwaarden aan de aanbieders van de opleidingen, 
zoals onder andere een toekenning van accreditatie van de opleidingsactiviteit. De organisatie 
aan wie de accreditatie voor deze scholingsactiviteit toegekend is, draagt zorg voor inschrijving 
van de accreditatiepunten in het Kwaliteitsregister Doktersassistent waarin de deelnemers inge-
schreven zijn.

Copyright
Het cursusmateriaal is eigendom van de NVDA academie of van de organisatie die namens de 
NVDA Academie de scholingsactiviteit verzorgt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van de eigenaar mag cursusmateriaal op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of open-
baar worden gemaakt en/of in een retrievalsysteem worden opgeslagen.

Vertrouwelijkheid
De NVDA academie gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie die tijdens een na-
scholingsactiviteit uitgewisseld wordt.

Evaluatie
De NVDA academie verzorgt namens de aanbieder van de opleiding/ scholing een evaluatie van 
de scholingsactiviteit. Daartoe stelt zij deelnemers in staat om anoniem een evaluatieformulier in 
te vullen. Als deelnemers hun persoonlijke gegevens op het evaluatieformulier vermelden, houdt 
de NVDA academie zich het recht voor om contact met hen op te nemen.

Klachten
De NVDA zorgt er in haar faciliterende rol voor dat zowel de NVDA als de aanbieder van de oplei-
ding/ scholing de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt.
Als de inhoud van een scholingsactiviteit daartoe aanleiding geeft, kan een deelnemer binnen ze-
ven dagen na de scholingsactiviteit bij de NVDA academie schriftelijk/per mail een klacht indienen 
via academie@nvda.nl. Op grond van de evaluatieformulieren die de NVDA academie ontving en 
van eisen uit de accreditatieregeling beoordeelt de NVDA academie de klacht binnen een termijn 
van vier weken.



Kwaliteitsregister 
Doktersassistent 

Doktersassistenten die in het  
Kwaliteitsregister Doktersassistent 
staan, kunnen aantonen dat zij  
hun vak verstaan. 

De doktersassistent vervult een  
sleutelrol in de gezondheidszorg.  
Steeds meer (huis)artsen dragen  
taken over aan hun assistenten  
en de zorgvraag van patiënten  
verandert en stijgt. Daarom is  
het nodig op de hoogte te blijven  
van belangrijke ontwikkelingen in  
het vak en te werken aan kennis  
en vaardigheden. Ons beroep  
is een vak om trots op te zijn!  

Laat zien  
waarvoor 
je staat!
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Aesculaap Medische Assistentie

Babs Smith

CalibrisAdvies

Dialogis

Dynamische Balans

Fundamed

Geert Haentjens

Hamers&Ram bv

Landelijke Huisartsen Vereniging 

(LHV) 

InSpraak

NVDA Expertgroep Seksuele 

gezondheid

Priozorg 

Rutgers.nl

SoaAids.nl 

Sirius Training en advies

Van Campen Consulting

Wond en coaching

De NVDA academie werkt samen met: 
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Dit is een uitgave van:
Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)
Amalialaan 41 C
3743 KE  Baarn
085 – 482 44 00
academie@nvda.nl
www.nvda.nl/nvda-academie

© NVDA, 2021
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