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Rectificatie: RTA Astma en Astma Formularium alleen voor ECT 
In de  vorige CONNECTsnelwijzer meldden wij, dat de transmurale  afspraken uit de zorgprogramma’s als losse RTA’s 

in de app zijn gezet, evenals de losse  formularia voor astma en COPD. De Astma RTA en het Astma Formularium zijn 

alleen van toepassing voor het ECT,  deze afspraken zijn momenteel nog niet door de Zorgroep Gelders Rivierenland 

geïmplementeerd. 

 

Laboratorium Ziekenhuis Rivierenland 
 

Aanvraagformulieren laboratorium 

Graag verzoeken wij u om aandacht te besteden aan het volledig inkleuren van de vakjes op het aanvraagformulier. 

Indien het vakje niet goed ingekleurd is, bestaat de kans dat bij de verwerking van het aanvraagformulier bepalingen 

worden gemist met als gevolg dat bij de patiënt nogmaals een bloedafname verricht moet worden.  

 

Scholingsavond Laboratoriumdiagnostiek voor doktersassistenten 

In het najaar van 2018 en in februari j.l. vonden er scholingsavonden ‘Laboratoriumdiagnostiek voor 

doktersassistenten’ plaats. Deze waren een groot succes. Er staan nog enkele van deze avonden op de agenda. Een 

rondleiding door het laboratorium maakt onderdeel uit van de gratis scholingsavond. Assistentes kunnen zich tot 15 

maart onder vermelding van hun voorkeursdatum of data aanmelden via connect@zrt.nl. 

 woensdag 20 maart 2019 om 17.30 uur 

 dinsdag 9 april 2019 om 19.00 uur 

 

MCC CONNECT 
 

Karin van Mil – coördinator CONNECT 
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Karin van Mil. Ik 

vervul sinds 4 februari jl. de rol van coördinator/adviseur 

transmurale samenwerking. Inmiddels ben ik goed bekend met 

Ziekenhuis Rivierenland en ik zie uit naar de samenwerking met u.  
 

De afgelopen twee jaar was ik programmamanager van het 

kwaliteitsprogramma JCI, waarvan het ziekenhuis eind november 

de accreditatie behaalde. Dit deed ik vanuit Bureau Kwaliteit waar 

ik, nog voor de start van  JCI, incidenten- en 

calamiteitenonderzoeken uitvoerde en prospectieve risico-analyses 

begeleidde.  
 

Ik ben op alle (werk)dagen aanwezig, 

behalve de woensdagen. Dan ben ik  

in Culemborg in de weer met mijn twee  

kinderen. Hopelijk zie ik u binnenkort  

voor een wederzijdse kennismaking.  

 

Hartelijke groet,  

Karin  

 

 

 

DTO Anemie 

De eerste drie DTO’s  Anemie hebben inmiddels plaatsgevonden en 

in maart zijn de Hagro’s Tiel en Culemborg aan de beurt. Tijdens 

het DTO maken we, evenals bij de Sandwichcursus, gebruik van de 

nascholingsapp van CONNECT.  De deelnemende huisartsen 

ontvangen per post een uitnodiging om het DTO bij te wonen, met 

bijbehorende instructie voor het gebruik van de app. 
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Ziekenhuis Rivierenland 
 

De verpleegkundig specialisten van Ziekenhuis Rivierenland 

Ziekenhuis Rivierenland heeft op dit moment tien verpleegkundig specialisten (VS) in dienst, die in samenwerking met 

de verschillende vakgroepen mede verantwoordelijk zijn om de kwaliteit van zorg te borgen en verder te verbeteren. 

Een VS heeft ervaring als verpleegkundige in de directe zorg voor patiënten en kent de mogelijkheden voor de 

verzorging en behandeling van lichamelijke en psychische problematiek. Een VS kijkt met een verpleegkundige en een 

medische bril naar lichamelijke en psychische klachten en is wettelijk bevoegd om een behandeling te starten, 

bijvoorbeeld met medicatie. Patiënten kunnen laagdrempelig contact met hen opnemen. Zeker in een laaggeletterde 

regio is dit van belang. Persoonlijke aandacht staat voorop. Ook voor professionals van buitenaf zijn wij bereikbaar 

voor intercollegiaal overleg en advies. Graag stellen wij ons als team aan u voor!  

 

Voor meer informatie over de functie van verpleegkundig specialist kunt u terecht op  Verpleegkundig Specialist  .

 

 
Achterste rij van links naar rechts: Niek Golsteijn (VS interne oncologie), Cora van Haaren (VS longoncologie), Petra 

van Merkestein (VS interne oncologie), Harme Verwoerd (VS urologie), Hanneke Evertse (VS vaatchirurgie), Natascha 

Kok (VS interne oncologie. Voorste rij van links naar rechts:  Monique van Teeffelen (VS reumatologie), Mariëlle 

Stokkink (VS wondzorg). Op de foto ontbreken Samantha de Bruin en Sissi Grosfeld (VS chirurgische oncologie). 

 

Alleen nog maar gistkweek bij vaginale fluorkweek indien specifiek aangevraagd 

Candida is een belangrijke verwekker van vaginale fluorklachten.  De diagnose wordt vaak al op grond van de 

anamnese en het lichamelijk onderzoek gesteld. Aanvullend onderzoek middels een gistkweek is derhalve niet altijd 

nodig. Tot nu toe werd door het Medische Microbiologisch Laboratorium (MML) bij een banale kweek aanvraag 

vagina/cervix/introïtus standaard ook een gistkweek toegevoegd. Om onnodige diagnostiek te voorkomen zal het 

automatisch toevoegen van deze gistkweek vanaf 1 maart 2019 komen te vervallen. Uiteraard is het nog 

steeds mogelijk een gistkweek aan te vragen door op het aanvraagformulier het vakje Gist (Candida) aan te kruisen 

(zie afbeelding). Indien een gistkweek is aangevraagd en  

er wordt een Candida gekweekt, wordt er geen resis- 

tentiebepaling verricht. Een resistentiebepaling voor  

gisten is zeer kostbaar. Vaak wordt volstaan met lo- 

kale therapie en fluconazol resistentie komt zelden  

voor. Alleen wanneer het expliciet wordt aangegeven  

op het aanvraagformulier (bij de klinische gegevens) of na  

telefonisch overleg met het MML wordt een resistentiebepaling 

verricht. 

 

 

Kortere wachttijden voor ingrepen algemene heelkunde 
In Ziekenhuis Rivierenland zijn de wachttijden voor ingrepen als verwijdering van galblazen, liesbreukchirurgie, 

buikwandbreukchirurgie  en anale pathologie aanzienlijk verkort. Deze behandelbare ziektebeelden werden vaak 

opgeschort ter faveure van meer  acute oncologische dan wel spoedingrepen. Speciaal voor dit soort ingrepen is 

nu  extra OK-tijd gereserveerd, waardoor de operatie voortaan in de meeste gevallen binnen twee weken na het 

eerste poli-bezoek kan plaatsvinden.   

 

 

 

                

     
              

 

https://venvnvs.nl/wp-content/uploads/sites/164/2018/06/2018-06-01-Folder-Verpleegkundig-Specialist-samenwerkingspartners.pdf
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ADHD zorg alleen voor gecontracteerde gemeenten 

De kinderartsen van Ziekenhuis Rivierenland hebben met 10 gemeenten in het adherentiegebied van ZR een contract 

voor ADHD-zorg afgesloten. Dit betekent dus dat u alleen patiënten uit deze gemeenten kunt verwijzen naar 

de ADHD-poli.   

Het betreft de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, 

West-Maas en Waal en Zaltbommel. 

 
 

 

ZorgDomein 
 

Links/rechts aanpassing bij invulinstructies verwijsbrief orthopedie ZorgDomein 

Uit TIM meldingen bleek dat regelmatig de links/rechts aanduidingen in de verwijsbrief en de informatie van de 
patiënt niet overeenkwamen.  Er wordt voortaan bij de “specifieke invulinstructies van de zorginstelling” in de 
verwijsbrief  in ZorgDomein voor orthopedie gevraagd om, indien van toepassing, aan te geven of het links, rechts of 
beiderzijds betreft (vanuit de patiënt gezien).  

 

 
 
 

 

 

Mutaties 

Specialisten 
 

 Mw. G. Schechtl, gynaecoloog, is in december 2018  gestopt met haar werkzaamheden voor Ziekenhuis 

Rivierenland. 

 

 Met ingang van 1 februari 2019 is dhr. L.J. (Leon) Graat gestart als chirurg bij Ziekenhuis Rivierenland. 

 

 Met ingang van 1 januari 2019 is dhr. M. (Mohamed) Akarkach begonnen als chef de clinique cardiologie  bij 

Ziekenhuis Rivierenland. 

 

 Met ingang van 1 januari 2019 is dhr. C.C. (Caesar) Sterk gestart als als waarnemend oogarts bij Ziekenhuis 

Rivierenland. 

 

 Mw. J.A. (Jolien) Ahsmann is per 7 januari 2019 gestart als psycholoog bij Ziekenhuis Rivierenland. 

 

 Met ingang van 23 januari 2019 is dhr. M.M (Maarten) Aerts gestart als SEH-arts bij Ziekenhuis Rivierenland. 

 

 In verband met het zwangerschapsverlof van dr. Margot Veerman, plastisch chirurg, zijn in januari de volgende 

plastisch chirurgen gestart bij Ziekenhuis Rivierenland: 

o Dhr. dr. R. (Robert) Huijgen, gespecialiseerd in handchirurgie. Werkt als waarnemer parttime in de 

periode van 11 januari t/m 29 april 2019. Dhr. Huijgen was lange tijd werkzaam in het Bronovo-

ziekenhuis in Den Haag.  

o Dhr. dr. Robert Jan van Kampen is gestart als chef de clinique en zal een jaar blijven. Hij is opgeleid 

in het UMC-U.  

Beiden continueren samen met dr. Anne-Floor Macaré van Maurik de plastisch chirurgische praktijk in de volle 

breedte.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBtt-P99fgAhVByKQKHUzhAOIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clipartlogo.com/istock/doodle-of-blue-arrow-pointing-left-and-right-sign-1546072.html&psig=AOvVaw0VkzKvP9zke1bxwM3E6anc&ust=1551219974305914
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 Onlangs is het faxnummer van de vakgroep orthopedie gewijzigd in (0344) 6740 50. 

 

 Met ingang van februari 2019 is het faxnummer van het secretariaat chirurgie gewijzigd in (0344) 67 40 84. 

Huisartsen 

 

 Mw. J. (Joke) Varkevisser en mw. M. (Margot) Pijnenburg zijn gestart als vaste waarnemers bij het  ECT team 3 

praktijk Arends, Huls en Tanck in. 

 

 Mw. Drs. M.M.O.J. (Martina) Schmidt, is per 1-1-2019 gestart als huisarts bij praktijk Dokthuis Beneden-Leeuwen 

 

 Mw. drs. M.M. (Merel)  Goeree is  per 1 september 2018 vaste waarnemer bij praktijk Engelsch Hof in Maurik. 
 

 

Agenda 

 

dec 2018 – mrt 2019 DTO Anemie 

 

20 maart en 09 april Scholing Laboratoriumdiagnostiek voor doktersassistenten  
 

 

 

Colofon 

 

Redactie Veronique van der Steen, Elly de Vree en Karin van Mil 

Volgende editie CONNECT Snelwijzer 2019-03 

Kopij inleveren vóór 22 maart 2019 

Redactiesecretariaat: connectsnelwijzer@zrt.nl 

Verzendlijst Huisartsen, HIDHA’s en vaste waarnemers, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, 

verloskundigen, jeugdartsen en artsen verstandelijk gehandicapten in de regio Gelders 

Rivierenland, en medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, physician assistants en 

management Ziekenhuis Rivierenland. 
 

 

 


