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 Oncomid verwijzersbijeenkomst  

 Zomersluitingen poli Mond-Kaak en Aangezicht chirurgie 
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 Bloedafname wordt standaard gerapporteerd 

 Radiologie op afspraak 

 Zorgdomein 'werken namens' bij tijdelijke waarneming 

 Snelwijzer straks om de week 

 Agenda 

 

 
 

 

Corona update: dagelijkse monitoring 
 

De ziekenhuizen in Nederland krijgen nog steeds nieuwe Corona-patiënten. 

Dat geldt ook voor de ziekenhuizen in de ROAZ-regio en in Ziekenhuis 

https://mailchi.mp/c96118cfc801/test-snelwijzer-in-mailchimp-5239572?e=34ea45e070


 

Rivierenland. Samen met de zomerreductie en medewerkers die genieten van 

een welverdiende vakantie zijn de bedden daarmee in ons ziekenhuis volop 

bezet. We hanteren een maximaal aantal van 8 covid-bedden. Dagelijkse 

monitoring vindt plaats door de dienstdoende zorgmanager, de dienstdoende 

unitmanager en de medisch coördinator. 

 

Het huidige mondneusmaskerbeleid blijft van kracht: medewerkers dragen een 

chirurgisch IIR mondneusmasker bij opgenomen patiënten op klinische 

verpleegafdelingen (AB3, P1, M3, M4, B4dag, B5, A4, R1), de SEH/EHH, OBG 

(dagbehandeling oncologische zorg en interne) en het OK-centrum.  

 

 
 

 

KennisBorrel 29 september 
 

  

Na de succesvolle en bovendien gezellige kennisborrel van 30 juni nodigen wij 

alle huisartsen, apothekers, medisch specialisten en specialisten 

ouderengeneeskunde weer graag uit voor de Connect KennisBorrel van het 

volgende kwartaal. Tijdens de KennisBorrel stellen nieuwe collega’s zich voor, 

worden enkele korte presentatie gehouden en is er veel gelegenheid voor 

persoonlijke ontmoetingen. Naar aanleiding van de ontvangen feedback is deze 

keer de maaltijd aan het begin van de bijeenkomst. 

Graag tot dan ! 

 

Datum:                 29 september 2022 

Tijd:                      18:00 – 21:00 

Locatie:                Zuster Judithzaal, Ziekenhuis Rivierenland. 

Programma:          



 

18:00 - 18:30  Inloop met een warme maaltijd en een drankje 

18:30 - 19:30  Voorstellen nieuwe collega's en korte presentaties 

19:30 - 21:00  Borrel 

 

Ja, ik meld me aan voor de KennisBorrel op 29 september:  

 

Schrijf u hier in!  

 

 
 

 

RTA Kinderen met Bronchiolitis 
 

 

De Regionale Transmurale Afspraak (RTA)  “Kinderen met bronchiolitis” ten 

behoeve van huisartsen beschrijft de definitie, de anamnese, de risicofactoren, 

de indicatie voor doorverwijzen en de aandachtspunten bij behandeling 

dyspnoe/hoesten. 

   

 

Link naar RTA  

 

 
 

 

Rapportage hartmarkers 
 

 

Sinds 15 mei werken we op het laboratorium met nieuwe apparatuur. Dit heeft 

tot gevolg dat van sommige bepalingen de meetwaardes veranderen. De 

hartmarkers BNP en troponine draaien we sinds die tijd dubbel, om u als 

aanvrager aan de veranderde meetwaarden te laten wennen. Per 1 september 

2022 zullen we deze werkwijze stoppen en alleen nog maar de nieuwe 

meetwaarde rapporteren. In de bijlage vindt u kort de aandachtspunten per 

marker.  

 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=61e297ed7e&e=34ea45e070
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=b7146200bf&e=34ea45e070


Bijlage hartmarkers  

 

 
 

 

Buddyproject zorgt voor de juiste match 
 

  

 

Sinds enige tijd heeft Ziekenhuis Rivierenland een buddyproject voor patiënten 

met kanker. Zij kunnen zich aanmelden om in contact te komen met een 

ervaringsgelijke: iemand die hetzelfde meemaakt of heeft meegemaakt. Sinds 

de start zijn voor 15 patiënten matches gemaakt. Heeft u patiënten die hiervoor 

in aanmerking komen? Attendeer hen dan op het buddyproject. Meer informatie 

staat op Ziekenhuis Rivierenland - Buddyhuis waar ook het aanmeldformulier 

staat. Er zijn ook folders beschikbaar. Deze kunt u aanvragen bij 

connect@zrt.nl.   

In dit interview vertellen twee deelnemers over hun ervaringen met het 

buddyproject: 

   

 

Interview buddyproject  

 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=4050a33305&e=34ea45e070
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=78b375178b&e=34ea45e070
mailto:connect@zrt.nl
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=e42c5ec0fb&e=34ea45e070


 
 

 

Oncomid verwijzersbijeenkomst 
 

 

Vanuit Oncomid komt er een verwijzersbijeenkomst op woensdag 21 

september over hoofd-hals oncologie. 

 

Oncomid nodigt u graag uit voor de interactieve Verwijzersbijeenkomst van de 

Regionale Tumorwerkgroep Hoofd-halsoncologie. 

Tijdens deze bijeenkomst praten wij u bij over de nieuwste inzichten in de 

diagnostiek en behandeling en volgen we de patiënt in zijn/haar zorgtraject. 

Daarnaast is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over onze 

samenwerking. 

Ook huisartsen, tandartsen en andere geïnteresseerden binnen regio 

Rivierenland zijn hierbij van harte welkom. 

 

Meer informatie over het programma, locatie en aanmelden vind u in de 

uitnodiging. 

 

Uitnodiging Oncomid  

 

 
 

 

Zomersluitingen poli Mond-Kaak en 

Aangezichtchirurgie 
 

Wegens personeelstekort en vakanties is de capaciteit op de polikliniek Mond-, 

Kaak- en Aangezichtschirurgie in de komende periode beperkt. Er zijn geen 

spreekuren op de volgende data: 

 

Week 35 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=3cecb5ea92&e=34ea45e070


 

30 en 31 augustus 

 Week 36 

Volledige week gesloten 

 Week 37 

12 en 14 september gesloten 

 Week 39 

27 en 30 september gesloten 

  

Wij blijven in deze periode wel telefonisch bereikbaar om u van hulp en advies 

te voorzien. Bij spoed kunt u contact opnemen met onze polikliniek. Wij 

proberen dan tot een goede oplossing voor uw patiënt te komen. Uiteraard 

betreuren we deze tijdelijke zomersluiting en blijft ons streven om continuïteit 

van zorg te bieden.  

 

 
 

 

Zomersluitingen de Pluk Geldermalsen 
 

 

In verband met de zomervakantie heeft de bloedafnamelocatie van De Pluk 

aangepaste openingstijden. Zie onder. De openingstijden van de andere 

prikposten blijven hetzelfde. 

11 augustus:   08.00 uur - 09:30 uur       

15 augustus:   08.00 uur - 10:00 uur 

18 augustus:   08.00 uur - 09:30 uur          

 

 
 

 

Online plannen afspraak bloedafname 
 

Graag weer uw aandacht voor de informatievoorziening aan uw patiënten over 

het plannen van een afspraak voor bloedafname. De afspraak dient in principe 

online en door de patiënt zelf gemaakt te worden via www.zrt.nl (kopje Plan zelf 

uw afspraak) of direct op http://www.zrt.nl/bloedafname. Telefonische 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=54329e76a0&e=34ea45e070
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=435a5f5c77&e=34ea45e070


 

ondersteuning voor het maken van een afspraak is gereserveerd voor patiënten 

die niet digitaal vaardig zijn.  

 

 
 

 

Bloedgroep wordt standaard gerapporteerd 
 

 

Sinds kort wordt regelmatig de vraag gesteld waarom een bloedgroep wordt 

gerapporteerd, terwijl deze niet is aangevraagd. Dat komt omdat de bloedgroep 

door het labsysteem (LIS) wordt gezien als een medisch-inhoudelijk 

patiëntgegeven dat altijd standaard wordt meegestuurd. Van elke patiënt 

waarvan de bloedgroep definitief is, dat wil zeggen 2x bepaald uit 2 

onafhankelijke afnames, zal dit zo zijn. Het maakt niet uit wie de aanvrager was 

van de bloedgroep; dat kan ook een medisch specialist zijn. 

Vermoedelijk is er recentelijk een instelling in het huisartssysteem (HIS) 

veranderd, waardoor deze informatie daadwerkelijk zichtbaar wordt. 

Ter geruststelling: er is dus geen sprake van ongewenste extra diagnostiek en 

verspilling.  

 

 
 

 

Radiologie op afspraak 
 

 

De afdeling Radiologie werkt op afspraak. Het komt nog regelmatig voor dat 

patiënten zich met name in Culemborg melden bij radiologie zonder afspraak. 

We willen nogmaals benadrukken dat ook voor radiologisch onderzoek in 

Culemborg een afspraak gemaakt dient te worden.  

 

 
 



  

 

Zorgdomein 'werken namens' bij tijdelijke 

waarneming 
 

 

Wij willen u erop wijzen dat bij tijdelijke waarneming tijdens de vakantieperiode 

u gebruik moet maken van ‘werken namens’. Dit heeft te maken met de 

herkenning door ons EPD van bestaande koppelingen huisarts/praktijk. Dit 

geldt dus ook voor waarneming bij een praktijk die weliswaar in het eigen 

centrum zit.  

 

 
 

 

Snelwijzer straks om de week 
 

 

Met de Connect Snelwijzer wil Connect zorgverleners in Rivierenland actueel 

en relevant informeren over ontwikkelingen in en rondom het ziekenhuis. Door 

het toenemend aantal nieuwsberichten, en de wens om deze snel te delen, zal 

de Connect Snelwijzer vanaf september vaker verschijnen: we stappen over op 

een frequentie van eens per twee weken. 

Voor het aanleveren van artikelen betekent dit dat u doorlopend kopij kunt 

sturen naar connect@zrt.nl , met als vuistregel: aanleveren van de kopij in de 

oneven week, publicatie op de woensdag van de daaropvolgende even week. 

Eind 2022 evalueren we de nieuwe aanpak. Uw ervaringen met de 

tweewekelijkse verschijning stellen we uiteraard zeer op prijs. 

   

 

 
 

mailto:connect@zrt.nl


 

                         AGENDA  

 Woensdag 21 september 2022 - Verwijzersbijeenkomst Hoofd Hals oncologie 

(Oncomid) 

 Donderdag 29 september 2022 - KennisBorrel 

 Zondag 13 t/m dinsdag 15 november 2022- Sandwichcursus 2022 groep 1 

 Donderdag 17 t/m zaterdag 19 november 2022 -  

Sandwichcursus 2022 groep 2 

 

 
 

 

 

Uw kopij voor de volgende CONNECT Snelwijzer graag uiterlijk 01-09-2022 mailen 

naar redactiesecretariaat: connectsnelwijzer@zrt.nl 

 

Om u goed van dienst te kunnen zijn proberen wij ons relatiebestand continu actueel 

te houden. Wilt u ons daarbij helpen? Wijzigingen zoals nieuw e-mailadres, 

telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega’s kunt u te allen tijde aan ons 

doorgeven: connect@zrt.nl 
 
Indien u zich wenst uit te schrijven voor onze nieuwsbrief dan verzoeken wij u uw 

uitschrijving via de email aan ons door te geven: connect@zrt.nl 

 

Dank voor uw medewerking! 
 

 

 

 
 

 

 

Kijk voor meer informatie op www.ziekenhuisrivierenland.nl  
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