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Ziekenhuis Rivierenland 

 

Bestuurder Paul Verploegen met pensioen per 1-1-2020  
Met ingang van het nieuwe jaar zal Paul Verploegen zijn loopbaan in het ziekenhuis en daarmee zijn rol als 

bestuursvoorzitter neerleggen. Paul heeft ruim twintig jaar voor het ziekenhuis gewerkt, waarvan de laatste tien jaar 

als bestuurder.  

 

Paul: " Ons mooie ziekenhuis staat er goed voor: we leveren goede zorg, de 

financiële positie is goed, koers en beleid zijn helder en worden breed gedragen. 

Ik heb er lang over nagedacht en de beslissing valt me niet licht, maar toch kies 

ik voor dit moment om het einde van het werkende deel van mijn leven aan te 

kondigen.  

Ik houd van mijn werk en doe het nog steeds met veel plezier en energie. Ik 

ben nog fit, gezond en vitaal, maar ik weet ook uit mijn directe omgeving dat 

dit geen vanzelfsprekendheid is. Ik heb nog zoveel wensen en ambities waaraan 

ik tot nu toe niet ben toegekomen in mijn leven, en waaraan ik nog heel graag 

wél wil toekomen. Die mogelijkheid is er en pak ik aan. "  

In de loop van december zal het ziekenhuis afscheid gaan nemen van Paul. 
Tegen die tijd laten we ook aan u weten wanneer en hoe daaraan vormgegeven 
zal worden.  

 

 

 

 

 
 

MCC CONNECT 
 

Vakantie 

Vanaf 22 juli is het team van CONNECT wisselend aanwezig, 

houdt u rekening met een wat langere reactietijd dan u 

gewend bent van ons. 

  

CONNECT is met vakantie van 26 juli tot en met 12 augustus. 

U kunt in die periode het beste een mail sturen naar  mailbox: 

Connect. Bij terugkomst gaan we er dan direct mee aan de 

slag. Voor dringende zaken kunt u zich in die week wenden 

tot het secretariaat RvB van Ziekenhuis Rivierenland.  

 

In verband met onze zomersluiting willen wij u er nog 

op wijzen urinepotjes of aanvraagformulieren liefst 

vóór 17 juli te bestellen.  

 

Wij wensen u een prettige vakantie!  
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Ziekenhuis Rivierenland   
 

 

Polysomnografiën (slaaponderzoek)  kunnen vanaf nu  thuis  

Dankzij de samenwerking die het ziekenhuis is aangegaan met Vivisol kunnen patiënten voor een Polysomnografie  

thuis in hun eigen bed slapen. Opname op de verpleegafdeling is niet langer nodig. Vivisol sluit de apparatuur aan 

en haalt het de volgende dag weer op:  patiëntvriendelijker, maar het zorgt ook voor een snellere uitslag omdat het 

ziekenhuis veel meer onderzoeken per nacht kan uitvoeren.   

Helaas geldt er een uitzondering voor patiënten waarbij videobewaking belangrijk is: zij zullen nog steeds opgenomen 

moeten worden op afdeling. Kortom, een mooie stap vooruit van het slaapcentrum! 

 

Opening verbouwde SEH 
De afdeling Spoedeisende Hulp is het afgelopen jaar verbouwd. 

Ziekenhuis Rivierenland beschikt nu over een Spoedeisende Hulp 

waar meer opvangkamers zijn en dus meer privacy, in een 

patiëntgerichte, aangename ambiance. Op woensdag 5 juni werd 

de nieuwe afdeling officieel geopend.  

 

Zou u graag eens rondgeleid worden op de SEH? Of wilt u dit 

gelijk combineren met een Kijkje in de Keuken (KIEK) van het 

werk van een SEH arts of andere medisch specialist? Neemt u dan 

contact op met Connect.  

 

Nieuw elektronisch patiëntendossier per 11 oktober  

Er wordt al bijna een jaar naartoe gewerkt: op 11 oktober gaat het ziekenhuis live met het nieuwe elektronisch 

patiëntendossier (HIX). Dat betekent voor patiënten wat: zo gaat het bekende patiëntenpasje verdwijnen en gaan 

patiënten zich in de hal van het ziekenhuis aanmelden bij aanmeldzuilen. Patiënten krijgen ook toegang tot het 

digitale patiëntenportaal, waardoor zij inzage krijgen in (onderdelen van) het ziekenhuisdossier. Daarnaast worden 

gefaseerd steeds meer functies zoals e-consult, aanvragen van herhaalmedicatie en zelf inplannen van afspraken 

toegevoegd. In oktober starten de afdelingen Neurologie en KNO bijvoorbeeld al met het zelf inplannen van 

afspraken.  
                                                                                                                                                    

Voor u als huisarts verandert er in eerste instantie weinig. Het Zorgverlenersportaal gaat voor een beperkte pilotgroep 

van start per 11 oktober. Gezamenlijk willen we de beschikbare functionaliteiten testen en optimaliseren; we 

verwachten alle functionaliteiten voor alle huisartsen medio 2020 beschikbaar te kunnen stellen. 

 

Voor u als verloskundige is het goed te weten dat u de toegang krijgt tot het ‘Verloskundigenportaal’, waarin u, op 
basis van toestemming van de patiënt, toegang krijgt tot het dossier van de obstetrische afdelingen. Dat betekent dat 
Topicus interact wordt vervangen door Hix. Waar Topicus interact een gezamenlijk dossier was met bijbehorende 
rechten, heeft HiX voor u alleen een inzage-functie. Wel kunnen 1e lijnszorgverleners opmerkingen en eventuele 
verwijsbrief digitaal doorzetten naar het ziekenhuis. Deze concessie moest gedaan worden, om een doorlopend 
dossier binnen het ziekenhuis te realiseren.  
 

Voor andere groepen verwijzers geldt, dat zij op een later moment ook toegang krijgen tot HiX. De exacte datum 

waarop dit gebeurt volgt nog.  

 
De volgende Snelwijzer in september zal een speciale uitgave worden over de invoering van HiX. Hebt u nu al vragen 
of onderwerpen die daarin aan de orde moeten komen? U bent daarmee van harte welkom in onze mailbox: Connect. 
 

Transmuraal Incidenten Melden: verwijsbrieven  

Er zijn meerdere meldingen gedaan van patiënten die ten onrechte een nieuwe verwijsbrief bij de huisarts moesten 

halen. Onterecht, omdat de behandeling nog niet actief was afgesloten door de medisch specialist, danwel dit niet 

bekend was bij de huisarts. In de ontwikkeling van het nieuwe Elektronisch Patiëntendossier van het Ziekenhuis is er 

aandacht voor dit probleem. Met als doel de afsluiting van de zorgvraag eenduidiger en duidelijker te registreren, 

zodat zowel de medisch specialist als de huisarts deze niet over het hoofd ziet. Dit is geen verbetering in de 

patiëntveiligheid, maar wel in de patiëntvriendelijkheid en zal hopelijk onnodige frustratie voorkomen! 

 

Wilt u melding maken van een incident; dit kan via het meldformulier (TIM) of via veilig mailen naar Connect. 

Vermeld daarbij de beschrijving van het incident, de actie die is ondernomen en de verbetering die volgens u moet 

plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

mailto:connect@zrt.nl?subject=Rondleiding%20of%20KieK%20SEH
mailto:connect@zrt.nl?subject=Elektronisch%20Patienten%20Dossier%20HIX%20
https://mcc-connect.nl/transmuraal-incident-melding-tim
mailto:connect@zrt.nl?subject=Transmuraal%20Incident%20Melden%20
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1.500 totale heupprotheses!  

Orthopedisch chirurg M. (Maarten) Ellis heeft 17 juni jl. met succes zijn 1500ste totale heupprothese 

geplaatst. 

In het ziekenhuis vinden jaarlijks ongeveer 250 totale heupprothese operaties plaats, uitgevoerd 

door 4 ervaren orthopedisch chirurgen en een toegewijd team ok-medewerkers en anesthesiologen. 

 

Michel Schouten behaalt certificaat Handchirurg  

Chirurg M. (Michel) Schouten kreeg maandag 17 juni in Berlijn na twee dagen mondelinge 

examens het Europees certificaat Handchirurgie van de European Board in Hand Surgery 

(EHBS). In maart slaagde hij al voor een schriftelijk examen. 

Schouten is tot nu toe  een van de drie chirurgen in Nederland die dit examen wisten te halen. 

Handchirurgie maakt voor Michel Schouten naast traumachirurgie een belangrijk deel uit van 

zijn dagelijkse behandelingen in Rivierenland. Hij doorliep klinische stages handchirugie in 

onder meer het Kaplan Instituut in Barcelona en het Pulvertaft Hand Centre van het Royal 

Derby Hospital in Engeland. 

In de wereld van handchirurgie is het EHBS-certificaat het hoogst haalbare. Het staat voor grote kennis en een breed 

scala aan behandelingen die de chirurg kan uitvoeren aan hand, pols en arm.  

 

 

 

 

ZorgDomein 
 

Revalidatiegeneeskunde  

Per 11 juni is de nieuwe zorgvraag chronische pijn beschikbaar. Daarnaast is een aantal zorgvragen komen te 

vervallen, één daarvan is de neuropatische / diabetische voetproblematiek. U vindt deze nog wel onder Heelkunde.  

De zorgvraag neurologische revalidatie is verder onderverdeeld, evenals de zorgvraag revalidatie aandoeningen 

bewegingsapparaat.  

 

Interne geneeskunde 
In het menu Interne Geneeskunde, hematologische aandoeningen, is de zorgvraag Verdenking hematologisch 

maligniteit toegevoegd.  

 

Verwijsregel  

Afgelopen maand kwamen er meerdere verwijzingen in het ziekenhuis binnen uit naam van de assistente van de 

huisarts. Verwijzingen mogen echter alleen op naam van de huisarts of HAIO worden gedaan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgpad palliatief hartfalen; resultaat van de herziening      

 

In 2017 is een zorgpad palliatief hartfalen opgesteld. Dit zorgpad wordt jaarlijks geëvalueerd. Naar aanleiding van de 

evaluatie zijn onder meer het rapportageformulier van de hartfalenpoli verwijderd en is het protocol “deactiveren ICD” 

op punten gewijzigd.   

Het zorgpad is nog geen standaard werkwijze binnen de gehele regio Rivierenland en wordt nog voornamelijk als 

transmurale afspraak tussen ziekenhuis Rivierenland en het Eerstelijns Centrum Tiel gezien.  

U kunt het zorgpad palliatief hartfalen vinden onder de volgende link: zorgpad palliatief hartfalen.  

https://mcc-connect.nl/system/ckeditor_assets/attachments/432/190619_-_Zorgpad_hartfalenpatient_in_palliatieve_fase_Versie_19_juni.pdf
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Mutaties 

Huisartsen 
 Mw. L.M. (Linda) Schoots- Verkleij stopt per 15-8-19 als huisarts bij ECT team 1 te Tiel, en is reeds per 

april jl. werkzaam als huisarts bij praktijk Medisch Centrum Ochten van dhr. G. van Herwaarden.  

 .   

Specialisten 

 Per 1-3-2019 is dhr. O.J. (Olaf) Bakker (vaatchirurg, gespecialiseerd in de perifere vasculaire interventies)  

op maandag werkzaam op de poli Chirurgie en op donderdag voert hij mede de endovasculaire interventies 
uit in Ziekenhuis Rivierenland. 
  

 

Agenda 

 

11 oktober 2019 

 

11 november 2019 

Live-gang elektronisch patiëntendossier Ziekenhuis Rivierenland (HIX) 

 

Oncologie patiëntendag met afsluitende minisymposium voor de huisartsen 

  

  
 

 

Colofon 
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