
   

 

2019 – 03 
Maart 

       

                

       

  

 
 

 

     

    

 

 

 

    

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenhuis Rivierenland 
 

Geen contract budgetpolissen Zilveren Kruis en Univé 

De onderstaande budgetpolissen van Univé en Zilveren Kruis zijn helaas niet bij Ziekenhuis Rivierenland 

gecontracteerd. Het is voor patiënten daarom van belang dat ze goed kijken wélke polis ze hebben, omdat ze met een 

dergelijke budgetpolis uiteraard  wel voor de volledige zorg bij Ziekenhuis Rivierenland terecht kunnen,  maar deze 

niet volledig vergoed krijgen. N.B. De zorg wordt wel vergoed voor zorg rondom zwangerschap en geboorte, 

spoedeisende zorg, kaakchirurgie en eerstelijns diagnostiek.  

Polis Zorgverzekeraar 

Zekur  Univé 

Basis Budget Zilveren Kruis  

Basis Budget (ABN) Zilveren Kruis  

Basis Budget (Rabobank) Zilveren Kruis  

Principe Polis Budget Zilveren Kruis  

Ziezo Selectief Polis Zilveren Kruis  

Zorg Plan Selectief polis  One Underwriting Health b.v.* 
* Dit is een zogenaamde volmacht van Zilveren Kruis en werkt zelfstandig 
 

Voor meer informatie over gecontracteerde polissen kijk op Contracten Zorgverzekeraars  

 

 

MCC CONNECT 
 

Bereikbaarheid  

In de periode van  22 april 

t/m 3 mei is CONNECT 

beperkt bereikbaar i.v.m. 

meivakantie. U kunt het 

beste een mail sturen via 

connect@zrt.nl, dan 

reageren wij zo spoedig 

mogelijk. 

 

Stuurgroep Sandwichcursus 2020 van start 

Op 9 april 2019 komt de stuurgroep van de Sandwichcursus voor 

het eerst bijeen om de SWC 2020 voor te bereiden.  

Heeft u nog ideeën voor het programma, laat het weten aan 

CONNECT! 

 

Nieuw EPD 
Op 11 oktober 2019 stapt het ziekenhuis over op één integraal 

Elektronisch Patiënten Dossier; HIX van Chipsoft. De 

voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Ook een 

zorgverlenersportaal wordt onderdeel van het nieuwe EPD. Twee 

huisartsen zijn bereid gevonden om mee te denken met de 

inrichting hiervan. Voor de zomer volgt meer informatie hierover 

via de Snelwijzer   
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Ziekenhuis Rivierenland 
 

Capaciteitsproblemen oogheelkunde 
De oogheelkunde wordt momenteel geconfronteerd met een grote toestroom van patiënten. Tegelijkertijd is er niet 

de mogelijkheid om de beschikbare capaciteit op dit moment nog verder te vergroten; dit ondanks maximale inzet 

van het team en maximale taakherschikking. De toegangstijden zullen daardoor hoger zijn dan u van ons gewend 

bent. Daarnaast hebben we een aantal maatregelen genomen:  

1. Aanpassing in Zorgdomein 

 Het is momenteel niet mogelijk om patiënten via de verwijsafspraak droge/natte ogen en blepharitis te 

verwijzen via ZorgDomein.  Het verzoek is om patiënten voor deze zorgvraag te verwijzen naar de 

opticien. 

 Wanneer u een patiënt via een reguliere verwijsafspraak verwijst, dan zal worden bekeken of deze 

patiënt door het oogheelkundig team, dan wel door de oogarts gezien dient te worden. 

2. Wij vragen u patiënten niet voor een second-opinion in te sturen. 

Verder verzoeken wij u om de verwijsbrieven zo volledig mogelijk in te vullen, omdat de vraagstelling en laatst 

bekende informatie uit het consult vaak ontbreken. De poli-assistente moet hiervoor uw praktijk dan telefonisch 

benaderen. Graag ook te allen tijde de bevindingen van de opticien vermelden en de brief meegeven aan de patiënt. 

 

Wij vragen van u als huisarts en van uw patiënten begrip voor deze situatie en wij stellen al het mogelijke in het werk 

om de kwaliteit van de oogheelkundige zorg te blijven waarborgen. Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen 

zijn, dan kunt u terecht bij Gérard Koot, Zorgmanager Snijdende specialismen ZR,  via tel. 0344-673867. 

 

Petra Edelbroek, Vakgroepcoördinator Oogheelkunde 

Gérard Koot, Zorgmanager Snijdende specialismen 

 

ZorgDomein 
 

Nieuwe combinatieafspraken mammadiagnostiek en mammapoli met consult chirurg 

Met ingang van 1 april 2019 zijn in ZorgDomein de nieuwe combinatieafspraken mammadiagnostiek en mammapoli 

met consult chirurg live gegaan. Hierdoor kunnen de huisartsen voortaan zelf kiezen waar ze naar verwijzen: 
 

1. Bij de combinatieafspraak mammadiagnostiek wordt een mammografie en/of echografie gemaakt, en indien 

van toepassing een biopt onder echogeleide. Er vindt directe beoordeling plaats door  de mammaradioloog en de 

uitslag wordt door de radioloog aan u teruggekoppeld. Alleen op indicatie volgt een interne verwijzing 

mammachirurg en/of verpleegkundig specialist. Na het nemen van een biopt wordt er uiteraard altijd intern 

verwezen naar de chirurg. 
  

2. Huisartsen kunnen ook verwijzen via de combinatieafspraak mammapoli met consult chirurg. Het traject 

blijft hetzelfde, maar de patiënt wordt dan altijd aansluitend door de mammachirurg en/of verpleegkundig 

specialist gezien, en de huisarts ontvangt terugkoppeling van de chirurg. De huisarts behoudt hiermee dus de 

mogelijkheid om, in unieke situaties waarbij er naast diagnostiek ook nog andere vragen zijn, de patiënt ook door 

de chirurg en/of gespecialiseerd verpleegkundige te laten beoordelen.  
 

De nieuwe combinatieafspraken zijn te vinden in het ZorgDomeinmenu ‘Heelkunde -> mammapathologie’, onder 

locatie Tiel. De patiënt wordt binnen 2 dagen gezien. Bij spoed dient de huisarts altijd via de verwijsafspraak Spoed 

Chirurgie te verwijzen. 
 

Deze nieuwe werkwijze is opgesteld in samenwerking met de CHV Gelders Rivierenland en betrokken radioloog en 

chirurg. Presentatie aan de huisartsen heeft plaatsgevonden tijdens het WDH-symposium op 14 maart jl..  

Voor vragen kunt u contact opnemen met chirurg Maartje Sier via tel. 0344-724465 

 

Mutaties 

Specialisten 
 

 Met ingang van 1 april 2019  is dhr. H.A.J. (John) van de Ven gestart als SEH-arts bij Ziekenhuis Rivierenland.  
 

 Per 1 april 2019 is mw. drs. M.P.M. (Maaike) Gielens in dienst getreden als radioloog bij Ziekenhuis 

Rivierenland. Zij volgt radioloog mw. drs. S. (Susanne) Tonino op, die per 1 februari 2019 met pensioen is 

gegaan. 
 

 Per 1 april 2019 vervangt mw. drs. A.M.J.M. (Anouk) Dorst radioloog mw. A. (Anneke) van Lieshout tijdens 

haar zwangerschapsverlof.  
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 Per 1 april 2019 is mw. A.J. (Annelie) Bleeker gestart in Ziekenhuis Rivierenland als arts in opleiding bij de 

vakgroep oogheelkunde. 
 

 Per 1 mei 2019 gaat dhr. G.C. (Gerrit) Dun gaat, na 26 jaar als internist verbonden te zijn geweest aan 

Ziekenhuis Rivierenland, met pensioen. 

Huisartsen 
 Onlangs is dhr. A. (Aart) Beijst wegens pensioen gestopt bij huisartsenpraktijk Herman Kuijkstraat in 

Geldermalsen. 
 

 Dhr. M. (Michiel) van Halteren is gestopt bij huisartsenpraktijk de Weide in Culemborg. Zijn vervanger is reeds 

sinds geruime tijd vaste waarnemer mw. J.(Janneke) Davidse.   
 

 Mw. M.M. (Merel) Goeree is sinds september 2018 als vaste waarnemer werkzaam bij praktijk Engelsch Hof in 

Maurik.  

Apothekers 

 Met ingang van 1 februari 2019 is dhr. A. (Alperen) Kabalay gestart als apotheker bij Alphega apotheek West 

Maas en Waal. 

Verloskundigen 
 Met ingang van 1 januari 2019 is mw. D.C. (Liane) Zondag toegetreden tot de maatschap van 

Verloskundigenpraktijk De Toekomst in Geldermalsen. Mw. T. (Tineke) Okma is gestart als waarnemer en mw. 

E.E. (Liesbeth) vd Anker-van Steijn is niet meer werkzaam bij de praktijk. 

 

Agenda 

 

9 april 2019 Scholing Laboratoriumdiagnostiek voor doktersassistenten en rondleiding door het 

laboratorium (aanmelden nog mogelijk via CONNECT) 

 

8 mei 2019 Afscheidsreceptie internist dhr. G.C. (Gerrit) Dun, Vide Ziekenhuis Rivierenland, van 

16.30 tot 18.00 uur.  

 

11 november 2019 Oncologie patiëntenmiddag met afsluitend minisymposium voor huisartsen 

 
 

 

 

Colofon 

 

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

Volgende editie CONNECT Snelwijzer 2019-04 

Kopij inleveren vóór 19 april 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. 
 

 

 

 


