
 
 

 

 

SNELWIJZER september 2022 
In deze Snelwijzer vindt u de volgende onderwerpen: 

 Sandwichcursus 2022 Inzoomen - Uitzoomen - Scherpstellen! 

Inschrijving geopend 

 KennisBorrel donderdag 22 september 

 Functieonderzoek Enkel/Arm Index (EAI) met looptest 

 Samenwerking in GZ-opleiding Medische Psychologie en Pro Persona 

 Verandering vergoeding Covid-PCR 

 Tips voor het herkennen en doorverwijzen digistarters 

 Snelwijzer straks om de week 

 Mutaties 

 Agenda 

 
 

 

Sandwichcursus 2022 

 

Inzoomen - Uitzoomen - Scherpstellen! 

 

Inschrijving geopend 

  



 

Na een langere onderbreking is het zover; de Sandwich Cursus 2022.  

De driedaagse bijeenkomst op een prachtige locatie in Vaals, Zuid-Limburg met 

collega’s uit onze regio. 

 

Het doel is elkaar beter te leren kennen en onderling kennis te delen om nog 

beter samen te kunnen werken. 

Het thema van de cursus van dit jaar is: Inzoomen – Uitzoomen – 

Scherpstellen. 

We gebruiken de camera als metafoor en gaan aan de slag met de 

verschillende aspecten van beeld en beeldvorming: 

 We zoomen in op onze manier van samenwerken: Welk beeld hebben 

we van elkaar? De klinische blik, kijken zonder medische beeldvorming, 

kunnen we dat nog? Wat zijn de (on) mogelijkheden van medische 

beeldvorming?  

 We zoomen uit met behulp van het onderwerp “Passende Zorg”, laten 

ons inspireren en uitdagen door een landelijk bekende expert en gaan 

hier samen actief mee aan de slag. 

 We stellen scherp op specifieke competenties zoals communicatie met 

kinderen, zorg in de laatste levensfase en problematische 

patiëntgroepen. 

 Uiteraard is er vrije tijd voor ontspanning, creatieve workshops en het 

informele gesprek. 

 

Kortom, enorm veel te bespreken, te delen en te doen!  

We nodigen u van harte uit om mee te gaan. 

 

Voor huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en 

apothekers is accreditatie aangevraagd. 

 

Namens de stuurgroep SWC 2022     

Ja, ik schrijf mij in voor de Sandwichcursus!  

 

 
 

https://mcc-connect.nl/sandwichcursus-aanmelden


 

KennisBorrel 22 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 dit 

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. 

U kunt zich hieronder aanmelden. Graag tot dan! 

 

Datum:                Donderdag 22 september 2022 

Tijd:                      18:00 uur – 21:00 uur 

Locatie:                Zr. Judithzaal, Ziekenhuis Rivierenland. 

Programma:      

18:00 – 18:45     Inloop met een warme maaltijd en een drankje 

18:45 – 19:30     Voorstellen nieuwe collega’s en enkele korte presentaties 

19:30 – 21:00     Borrel 

 

Ja, ik meld me aan voor de KennisBorrel op 22 september 

Schrijf u hier in!  

 

 
 

https://forms.gle/iAECmXFSPJDqpeu36


 

Functieonderzoek Enkel/Arm Index (EAI) met 

looptest 

 

Per 13 september 2022 biedt Ziekenhuis Rivierenland aan huisartsen de 

mogelijkheid aan om het functieonderzoek Enkel/Arm index (EAI) met looptest 

aan te vragen, zonder direct een consult bij de vaatchirurg.  

 

Velen van u beschikken over de mogelijkheid om een EAI af te nemen bij een 

patiënt met het vermoeden van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Het komt 

echter regelmatig voor dat de EAI in rust geen afwijkingen vertoont. Heeft de 

patiënt echter gelopen op een loopband (ingesteld volgens de criteria van de 

VNIVD) en de index daalt meer dan 15 mmHG, dan is er sprake van PAV. Het 

omgekeerde komt ook voor: de patiënt wordt ingestuurd met een verlaagde EAI 

gemeten op de praktijk en er blijkt bij onderzoek in een vaatlab met looptest in 

de tweede lijn toch geen sprake te zijn van PAV. 

 

Lees verder over het aanvragen, de behandeling en meer achtergrond. 

Lees verder 

 

 
 

 

Samenwerking in GZ-opleiding Medische 

Psychologie en Pro Persona 

Sinds langere tijd worden op de afdeling Medische Psychologie master-

psychologen opgeleid tot BIG-geregistreerde Gezondheidszorgpsychologen, 

zowel voor de specialisatie Kind & Jeugd als voor Volwassenen en Ouderen. 

Deze opleiding duurt twee jaar, waarbij de student veel praktijkervaring opdoet 

binnen de medische psychologie, een intensief studieprogramma volgt en 

uitgebreid begeleid wordt door werkbegeleiding en supervisie. Pas na deze 

opleiding kan een basispsycholoog zich registreren in het BIG-register en 

zelfstandig psychologische diagnostiek en behandelingen uitvoeren. 

 

Om de opleiding te verbreden is Medische Psychologie in 2022 een 

https://mcc-connect.nl/snelwijzer2022-september-01


 

samenwerking aangegaan met GGZ-instelling Pro Persona, in de vorm van een 

zgn. Proeftuin. In deze regionale Proeftuin werken meerdere instellingen samen 

om meer generalistisch opgeleide Gezondheidszorgpsychologen af te leveren. 

Aangesloten instellingen zijn o.a. de (specialistische) afdelingen van Pro 

Persona, maar ook Entrea, Pluryn en Klimmendaal Revalidatie. Hierdoor zal 

elke student roulerend in meerdere instellingen opgeleid kunnen worden. Wij 

zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan deze opleidingscyclus en hiermee 

de kwaliteit van de opleiding te kunnen borgen. Inmiddels zijn de eerste 

studenten binnen dit samenwerkingsverband al aan de slag gegaan in 

Ziekenhuis Rivierenland. 

 
 

 

Verandering vergoeding Covid-PCR 

 

Vanaf 4 augustus 2022 krijgen laboratoria de vergoeding voor Covid-19 PCR-

bepalingen die zijn uitgevoerd in opdracht van huisartsen en zorginstellingen, 

niet meer vergoed vanuit het landelijke Openbaar Gezondheidsbudget (OGZ-

budget).  

Het besluit vloeit voort uit het sinds medio april 2022 gewijzigde landelijke 

testbeleid. Sinds een paar maanden komen alleen mensen uit enkele 

(kwetsbare) doelgroepen nog in aanmerking voor een PCR-test in de GGD-

teststraat. Klik hier om op de website van Rijkoverheid te zien welke 

doelgroepen dit zijn. 

 

Mocht het na 4 augustus toch noodzakelijk zijn om zelf een PCR-test af te 

nemen bij een patiënt, dan loopt de bekostiging van de bepalingen via de 

Zorgverzekeringswet. Dit kan ten koste gaan van het eigen risico van de patiënt. 

Voor deze bepaling wordt een passantentarief van € 91,32 gehanteerd. 

Afhankelijk van de afspraken met de zorgverzekeraar kan dit tarief afwijken. 

Website Rijksoverheid  

 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/wijzigingen-testen-vanaf-11-april-2022
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/wijzigingen-testen-vanaf-11-april-2022


 

Tips voor herkennen en doorverwijzen 

digistarters 

  

 

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven 

en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan 

met een computer, smartphone en tablet. Ruim één op de drie Nederlanders 

van 18 jaar en ouder vindt het moeilijk om informatie over hun gezondheid te 

begrijpen. Ondertussen kunnen en moeten de zogeheten ‘digitstarters’ steeds 

meer online regelen, ook in de zorg.  

 

In Tiel werken het Eerstelijnscentrum Tiel (ECT) en Ziekenhuis Rivierenland 

samen om deze patiënten zo goed mogelijk te helpen om 

gezondheidsinformatie te vinden en begrijpen. In het kader van de Week van 

Lezen en Schrijven (8 t/m 14 september) hebben zij gezamenlijk een flyer 

ontwikkeld voor zorgverleners in het Rivierenland. Op de voorzijde staat 

beknopte informatie over laaggeletterdheid en lagere 

gezondheidsvaardigheden. Op de achterzijde staan concrete tips wat je als 

zorgverlener kunt doen om een patiënt verder te helpen, door het aanpassen 

van de eigen communicatie of door de patiënt in contact te brengen met taal- en 

computercursussen e.d. 

U kunt de flyer downloaden en verspreiden onder de medewerkers in uw 

praktijk. 

 

Lees nieuwsbericht: Ziekenhuis Rivierenland - Artikel - Eerstelijns Centrum Tiel 

en Ziekenhuis Rivierenland werken samen aan digitale vaardigheid van 

patiënten 

https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/over-ons/nieuws/artikel/eerstelijns-centrum-tiel-en-ziekenhuis-rivierenland-werken-samen-aan-digitale-vaardigheid-van-patienten
https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/over-ons/nieuws/artikel/eerstelijns-centrum-tiel-en-ziekenhuis-rivierenland-werken-samen-aan-digitale-vaardigheid-van-patienten
https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/over-ons/nieuws/artikel/eerstelijns-centrum-tiel-en-ziekenhuis-rivierenland-werken-samen-aan-digitale-vaardigheid-van-patienten


Download Flyer 

 

 
 

 

Snelwijzer per 28 september 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 28 september 2022 eens per twee weken verschijnen. 

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 

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

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

tweewekelijkse verschijning stellen we uiteraard zeer op prijs. 

 
 

 

                         MUTATIES 
 

Specialisten 

Gestopt: 

- Mw. Quirine Habes, Intensivist 

 

Huisartsen 

Gestart: 

- Per 1 oktober zal huisarts Linda Meijer huisartsenpraktijk Quadens te Geldermalsen 

overnemen. De praktijk krijgt vanaf 1 oktober de naam huisartsenpraktijk Meijer. 

 

Gestopt: 

- Per 1 oktober stopt huisarts Tine Quadens met haar huisartsenpraktijk. De praktijk zal 

overgenomen worden door huisarts Linda Meijer. 

 
 

https://mcusercontent.com/3a00ebe680719844c716c1d70/files/919597a1-f7ac-0557-d805-78b68d1ea142/Flyer_week_van_lezen_en_schrijven.pdf
mailto:connect@zrt.nl


 

                        AGENDA   

 Woensdag 21 september 2022   

Verwijzersbijeenkomst Hoofd Hals oncologie (Oncomid) 

 Donderdag 22 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 23-09-2022 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 

 

 

 

mailto:connectsnelwijzer@zrt.nl
mailto:connect@zrt.nl
mailto:connect@zrt.nl?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief
http://www.ziekenhuisrivierenland.nl/

