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Beste doktersassistenten,

Donderdag 17 maart 2022 organiseert de NVDA op initiatief van regio Limburg
een online contactavond die voor alle doktersassistenten vanuit de verschillende
regio's toegankelijk is. 
Het thema is 'De eerste 1000 dagen'. Tijdens deze contactavond brengen we je op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen in jouw vak. Daarnaast hopen we elkaar te
inspireren en de mogelijkheden voor in de toekomst met elkaar te delen. 

Wat kun je verwachten?
Een afwisselend geheel met presentaties, talkshow-tafelgesprekken, dialoog met
publiek, poll-, Mentimeter-, en live-chat-vragen.

Opening
Dokter Harry de Graaf, waarnemend huisarts en Linda de Boer van regio Limburg
starten met het welkomstwoord. Vanuit de NVDA zal Jellie Klaver, directeur NVDA,
de meest actuele informatie met ons delen.

'De eerste 1000 dagen'
Prof. Dr. Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid in het
Amsterdam UMC is auteur van het boek “De eerste 1000 dagen, het belang van een
goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief”.
 
'Nu niet zwanger'
Kiki Mulder, inhoudelijk coördinator ‘Nu Niet Zwanger’ Amersfoort. Zij gaat ons meer
vertellen over hoe zij mensen in kwetsbare situaties begeleidt.

Stoppen met roken
Judith Janssen en Linda de Boer, beiden in team NVDA Regio Limburg, nemen jullie
mee naar hun praktijkverhaal pilot stoppen met roken.

Afsluiting
En 'last but not least' brengt dokter Harry, vanuit zijn persoonlijke ervaring een
afsluiting als ode en blijk van waardering aan de doktersassistenten

Wij hopen je te zien en te spreken op donderdag 17 maart 2022 tijdens de NVDA
online contactavond!

Tot dan!
NVDA. 



Programma online contactavond 17 maart 2022

Een gevarieerd en interactief programma van 19.00 tot 21.30 uur, inclusief pauze.

* Welkom (Harry de Graaf en Linda de Boer)

* Actuele zaken vanuit beroepsvereniging (NVDA-directeur Jellie Klaver)

* Interactief gesprek met jou en de tafelgasten (Tessa Roseboom)

* Begeleiding mensen in kwetsbare situaties, programma Nu Niet Zwanger (Kiki Mulder)

* Pilot stoppen met roken  zwangere ouders (Judith Janssen en Linda de Boer)

* Een bijzondere ode aan de doktersassistent (dr. Harry de Graaf )

* Afsluiting met toetsvragen en evaluatie
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Locatie
Online bij jouw thuis of op je werkplek!

Kosten
NVDA leden: gratis
Niet-leden: €50,-
(indien je lid wordt krijg je €25 teruggestort)
Accreditatie is aangevraagd voor 2 punten

Aanmelden
Aanmelden is verplicht. Dit kan tot uiterlijk 1 maart 2022 via
https://www.nvda.nl/agenda/contactavond-online-de-eerste-1000-dagen/.

Iedere deelnemer krijgt een bevestiging per mail.

Voor meer informatie zie onderstaande contactgegevens:

W www.nvda.nl
E secretariaat@nvda.nl
T 085- 482 44 00


