
Programma
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 met  
tussendoor koffie- en theepauzes en een uitgebreide lunch. 

De informatiemarkt staat de hele dag tot je beschikking met tientallen 
stands boordevol informatie. 

De dagvoorzitter is presentator, producer en acteur Kees 
Tol, bekend van onder andere The Dream, De 3 Sterren 
Camping en Homeward Bound. 

We sluiten de workshopsrondes af in de namiddag met een  
plenaire sessie, gevolgd door een optreden van OG3NE,  
de meidenband van de zussen 
Lisa, Amy & Shelley. Zij zetten 
hun bijzondere harmonieuze 
vocale kwaliteiten in om de dag 
swingend af te sluiten.

Vanaf 17.00 uur praten we 
nog even na met een hapje en 
drankje.  

Datum en locatie
Zaterdag 22 april 2023 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 
Meld je aan via www.nvda.nl/congres2023. Je kunt dan je keuze voor de  
workshops opgeven (1e en 2e keuze). 
• NVDA-leden € 175 
• Niet-leden € 240 
• NVDA-studentleden € 60 

Accreditatie is aangevraagd voor 7 punten.

Annuleren
Bij annulering voor 22 februari 2023 berekenen we  
€ 35 administratiekosten. Bij annulering vanaf 22 februari  
2023 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 14 april 2023 door  
aan congres@nvda.nl 

Contact
NVDA secretariaat, (088) 482 44 00, congres@nvda.nl 
© NVDA, 2023

Zaterdag 22 april 2023
Theater Spant! Bussum

Scan de QR-code of ga naar
www.nvda.nl/congres2023

NVDA Jubileumcongres

In 2023 bestaat de NVDA 60 jaar.
Al 60 jaar komen we op voor jullie belangen.
Dat vieren we met een jubileumcongres op

zaterdag 22 april 2023.

We hebben workshops over stress en het vrouwenhart  
(Janneke Wittekoek), over de eerste 1.000 dagen (Tessa  

Rosenboom) en over palliatieve zorg (Sander de Hosson). Kom 
meer te weten over borstkanker, verslavingen en de zorg voor 

transgenders. Krijg antwoord op vragen of je eerder met  
pensioen kunt en wat de vertrouwenspersoon voor jou  

betekent. En er is nog meer!

Meld je aan, alleen of kom samen met collega’s,
en maak er een leuke en leerzame dag van.

Je bent van harte welkom! 



1. De hart-hoofd connectie  
(Janneke Wittekoek, cardioloog en oprichter, HeartLife Klinieken) 
Het wordt lastiger om ontspanning te vinden. Zorgwekkend, want een leven met  
veel stress raakt letterlijk ons hart. Welke effecten heeft stress op ons (vrouwen)hart? 
Er is ook aandacht voor brain-food, beweging en ontspanning voor een gezond hart  
en hoofd.  

2. Parkinson 
(Jorrit Hoff, neuroloog, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein) 
In Nederland leven nu meer dan 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson,  
de snelst groeiende hersenziekte. Dit aantal zal de komende 20 jaar verdubbelen.  
In deze workshop komen de basis, symptomen, verloop, behandeling en nieuwe 
ontwikkelingen aan bod.   

3. Kleine kwalen  
(Just Eekhof, huisarts-epidemioloog, universitair hoofddocent, LUMC) 
Kom meer te weten over kleine kwalen en doe mee met de kleine kwalen-quiz.  
Deze quiz toetst de kennis van doktersassistenten en praktijkondersteuners op  
interactieve wijze over verschillende kleine kwalen. De winnaar ontvangt een prijs.   

4. Feiten en Fabels over voeding  
(Iris Groenenberg, Expert Voeding en Gezondheid, Voedingscentrum) 
Over voeding bestaan veel fabels. Leer betrouwbare informatie te herkennen  
en fabels over voeding door te prikken. Een interactieve workshop hoe voedings- 
adviezen tot stand komen; de basis waarmee jij jouw patiënt goed kunt  
informeren.  

5. Pensioen, kan ik nog eerder met pensioen?  
(Jan Breunesse, pensioenvoorlichter, PFZW) 
Een workshop in begrijpelijke taal over je pensioen. Met antwoorden op de vragen 
‘Welke keuzes zitten er in het pensioen?’, ‘Kan ik nog eerder of later met pensioen, 
werken naast het pensioen?’ en ‘Waar vind ik de informatie over mijn eigen  
pensioensituatie?’. 

6. De vertrouwenspersoon  
(Sylvia Rikkelman, zzp doktersassistent) 
Een veilige werkomgeving is wenselijk en noodzakelijk. Onderzoek wijst uit dat  
16% van alle werknemers wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen,  
zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie. Deze workshop 
laat je kennismaken met de vertrouwenspersoon. Wanneer trek jij aan de bel? 

7. Body & Brain 
(Jantina ter Veer, gecertificeerd trainer cognitieve fitness, Body & Brain) 
Een speelse, vrolijke groepsworkshop met creatieve oefeningen en spelletjes  
waarbij je telkens je geest, je lichaam en de wisselwerking tussen die twee oefent.  
En dat is weer heel goed voor je hersenen en humeur! Iedereen kan meedoen,  
leeftijd maakt niet uit. 
 
 
Kijk voor uitgebreide informatie over de inhoud van de workshops op  
www.nvda.nl/congres2023 

1. Verborgen verslaving  
(Daan Deenik, psycholoog, manager program & development, SolutionS) 
Deze workshop gaat over de impact op de naasten, de verschillende fasen van de  
ontwikkeling van een verslaving en wat verslaving feitelijk in de kern is. Ook staat 
Daan stil bij verschillende afweervormen die bij de verslaafde aanwezig kunnen zijn.   

2. Borstkanker 
(spreker nog niet bekend) 
1 op de 7 vrouwen krijgt de diagnose borstkanker. Het is de meest voorkomende  
vorm van kanker bij vrouwen. Deze workshop gaat onder andere over nieuwe  
behandelmethoden, betere kwaliteit van leven, het belang van zelfonderzoek en hoe  
het zit met erfelijkheid. 

3. De hormonale rollercoaster van de vrouw 
(Wilma Smit & Pauline Ottervanger, gynaecologen, Vrouwenwijzer.nl) 
Hormonen spelen een essentiële rol en hebben positieve en negatieve effecten op 
het lichaam en het functioneren van vrouwen. In deze workshop krijg je kennis en 
praktische tools, zodat je hormonale problemen kunt herkennen en de juiste adviezen 
kunt geven. 

4. Jezelf op de eerste plek zetten 
(Juriaan Galavazi, arts en coach, schrijver van bestsellers, bekend als ‘dokter Juriaan’) 
Jij kunt de meeste waarde als assistent leveren, wanneer jij 100% jij kan zijn. Het stelt 
je in staat om (nog) meer waarde toe te voegen aan het leven en de gezondheid van 
anderen én aan jezelf. In deze workshop leer je dat het echt anders kan, maar hoe 
dan?     

5. Importeren van nieuwe patiëntendossiers: kan het gemakkelijker?  
(Marcel Leijten, projectleider, Stichting ION) 
Een interactieve workshop waar het gaat om jouw ervaringen bij het importeren van 
nieuwe patiëntendossiers. Want specialistenbrieven, labwaarden of medicatie komen 
niet altijd onder de juiste episodes in het HIS terecht. 

6. Zelfmoordpreventie 
(Stichting 113 Zelfmoordpreventie) 
In deze workshop leer je meer over de overtuiging dat we jaarlijks honderden suïcides 
meer kunnen voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en wanneer we de 
zorg innovatiever en menselijker organiseren. Wat doe jij als triagist of doktersassistent 
als iemand belt in geestelijke nood, hoe ga je daarmee om? 
 
 

1e ronde workshops 2e ronde workshops 3e ronde workshops 

1. Palliatieve zorg/ leven met sterven  
(Sander de Hosson, longarts, Wilhelmina Ziekenhuis Assen) 
Deze workshop gaat in op de zorg in de stervensfase en geeft eerlijke antwoorden: 
‘Welke symptomen treden er op?’, ‘Aan welke symptomen moet je wel iets doen en  
aan welke niet?’ en ‘Hoe kunnen wij patiënten en hun familie het beste tegemoet  
treden als zij zich op het sterven voorbereiden?’.  

2. Transgender  
(Liesbeth van Helden, Manon de Hingh, Expertisecentrum Geslacht & Gender Radboud 
UMC) 
Het jongste kind van Liesbeth is geboren met de uiterlijke kenmerken van een jongen. 
Ze beleeft zich sinds jonge leeftijd als meisje en gaat ook zo door het leven. In deze 
workshop gaan Liesbeth en Manon in op wat de rol van de doktersassistent in een 
dergelijk proces kan zijn. 

3. De eerste 1.000 dagen  
(Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid, Amsterdam UMC) 
Deze workshop bespreekt het bewijs uit allerlei vakgebieden dat laat zien waarom  
de eerste 1.000 dagen van het leven zo belangrijk zijn. Ontvang ideeën en inspiratie  
en zet concrete stappen om optimaal bij te dragen aan een goede start voor elk kind. 

4. Alopecia 
(Alexander Lokin, dermatoloog, Amsterdam UMC & Huid Medisch Centrum) 
Alopecia is anders dan wordt aangenomen geen diagnose. Ga in deze workshop  
mee naar de wereld van hoofdbeharing en verschillende oorzaken van alopecia.  
Leer feit en fabel over haarverzorging en ontvang informatie over de mogelijke  
adviezen en behandelingen. 

5. Baarmoederhalskanker 
(Sandra van Dijk, programmamanager Bevolkingsonderzoek BMHK, RIVM)  
Er is veel veranderd in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ben je  
nog goed genoeg op de hoogte, voel je je nog bekwaam en welke rol in het  
bevolkingsonderzoek heeft de huisartspraktijk in de toekomst? Breng je kennis  
op peil in deze workshop. 

6. Niet over mij, zonder mij! 
(Barbera Oppelaar, directeur/eigenaar, trainer, coach, acteur, Ervarea) 
In verschillende ziekenhuizen hebben doktersassistenten de eerste stap gezet  
naar meer zeggenschap… en met succes! Met theater en gesprek nemen Barbera  
Oppelaar en acteurs je mee in de dilemma’s en vragen bij zeggenschap. Een  
workshop met stof tot nadenken! Ook leerzaam voor andere werkvelden. 

7. Body & Brain 
(Jantina ter Veer, gecertificeerd trainer cognitieve fitness, Body & Brain) 
Een speelse, vrolijke groepsworkshop met creatieve oefeningen en spelletjes  
waarbij je telkens je geest, je lichaam en de wisselwerking tussen die twee oefent.  
En dat is weer heel goed voor je hersenen en humeur! Iedereen kan meedoen,  
leeftijd maakt niet uit. 
 
Kijk voor uitgebreide informatie over de inhoud van de workshops op  
www.nvda.nl/congres2023

Kijk voor uitgebreide informatie over de inhoud van de workshops op  
www.nvda.nl/congres2023


