
 

 
 

  

 

SNELWIJZER 28 september 2022 
In deze Snelwijzer vindt u de volgende onderwerpen: 

 Sandwichcursus 2022 Inzoomen - Uitzoomen - Scherpstellen! 

Inschrijving geopend 

 Aanvragen labdiagnostiek in ZorgDomein ook voor verloskundigen 

 Betere zorg voor huilbaby's 

 Terugblik op de KennisBorrel van donderdag 22 september 

 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!  

 

 

 

 

 

 

Aanvragen labdiagnostiek in 

ZorgDomein ook voor 

verloskundigen 

 

 

 

Al enige tijd kunnen ook verloskundigen in ZorgDomein terecht voor het 

aanvragen van laboratoriumdiagnostiek.  

 

Recent is ook het probleem-georiënteerd menu ‘Zwangerschap en geboorte’ 

verbeterd tot een set aan bepalingen die frequent worden aangevraagd.  

 

Voor microbiologische onderzoeken is het zorgproduct labdiagnostiek MMB 

beschikbaar.  

Cliënten kunnen op de locaties Tiel ziekenhuis, Tiel ECT, Barbarapoli en 

Zorgplein met alleen een digitaal patiëntbericht op de telefoon terecht. Op de 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=606b6d77cf&e=504c208dfd


andere locaties (o.a. De Pluk, Geldermalsen) is tot nader order nog een 

uitgeprint patiëntbericht nodig. Er wordt dit najaar hard aan gewerkt om alle 

bloedafnamelocaties te digitaliseren. Naar verwachting is het geprint 

patiëntbericht vanaf begin volgend jaar nergens meer nodig.  

 

Voor microbiologisch onderzoek is voorlopig op alle locaties nog een uitgeprint 

patiëntbericht nodig.  

De verloskundigen ontvangen deze week een speciale editie van de Snelwijzer 

met uitgebreidere informatie over labaanvragen via ZorgDomein.  

  

 

 

 

Betere zorg voor huilbaby's 
  

 

Vanaf 1 oktober start een nieuwe werkwijze in regio Rivierenland om de zorg 

voor huilbaby's te verbeteren. Het streven is minder opnames voor huilbaby’s 

door verbeterde samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), 

huisartsen, kinderartsen en paramedici. De belangrijkste veranderingen zijn: 

* Uniforme werkwijze door de jeugdgezondheidszorg, huisartsen en 

kinderartsen. Meer informatie:  

 BBC werkafspraken: www.cyberpoli.nl/huilbaby 

 samenvatting in poster format: www.helpmijnbabyhuilt.nl 

 websites met betrouwbare informatie voor ouders: www.opvoeden.nl 

 folder voor ouders: Ziekenhuis Rivierenland - Ziekten - Huilbaby 

* Huilbaby's met een “ingeschat hoog-risico op opname/ontsporing” of 

“medische zorgen bij professional of ouders zonder aanwezigheid van 

alarmsymptomen” worden verwezen naar de poli kindergeneeskunde 

voorafgaand aan een medische interventie. 

* Huisarts stuurt bij verwijzing naar de kinderpoli ook een bericht naar de 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=5026deca1e&e=504c208dfd
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=e97febff21&e=504c208dfd
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=89d8b26b59&e=504c208dfd
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=9a7697dc88&e=504c208dfd


JGZ zodat zij op de hoogte zijn (en vice versa: JGZ bericht naar huisarts bij 

verwijzing). 

* Poli kindergeneeskunde: verkorte toegangstijd <3 werkdagen, consult door 

kinderarts en medisch pedagogisch zorgverlener. Follow-up: na 1 week 

telefonisch consult, na 2 weken per videoconsult in aanwezigheid van ouders 

en verwijzend zorgverlener met warme overdracht en afstemming regievoering. 

* Voor afstemming van de afspraak van het videoconsult is het gewenst om je 

telefoonnummer in de speciale ABC poli zorgdomein verwijzing te zetten. 

Bovenstaande werkwijze is in april gestart in het St. Antonius ziekenhuis, zie: 

https://www.antoniusziekenhuis.nl/nieuws/eerder-juiste-zorg-voor-ouders-met-huilbaby 

 

Reacties op bovenstaande werkwijze kunt u mailen naar Karola de Graaf, 

kinderarts in opleiding & arts-onderzoeker ICRI studie 

(k.de.graaf2@antoniusziekenhuis.nl). 

 

De werkwijze zal worden geëvalueerd met een 3-maandelijkse online 

casuïstiekbespreking. Bij interesse hiervoor, mail Karola de Graaf.  

  

 

Werkafspraak excessief huilende zuigeling  

 

 

Poster excessief huilende zuigeling  

 

 

 

 

Terugblik op de KennisBorrel van donderdag 

22 september  
  

 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=a8afceab40&e=504c208dfd
mailto:k.de.graaf2@antoniusziekenhuis.nl
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=f8148716f8&e=504c208dfd
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=c3164db57b&e=504c208dfd


  

 

Na een succesvolle eerste editie van de KennisBorrel vond op donderdag 22 

september de 2e KennisBorrel plaats. Na een welkomstwoord van Ruth 

Ramaker, voorzitter CHV, stelde Wouter Beudeker (Apotheek de Betuwe) zich 

voor en waren er korte presentaties over de Nul-praktijk (Yvonne Roijen), 

Ouderengeneeskunde in de 1e lijn (Poortje Kentin) en de verwijsbrief (Diana 

Kuijlenburg). Peter van de Woestijne gaf een eerste inkijk in het programma 

van de Sandwichcursus. Daarna was er volop gelegenheid om, onder het genot 

van een drankje en een klein hapje, elkaar te ontmoeten.  

We kijken terug op een erg succesvolle KennisBorrel en kijken al weer uit naar 

de Sandwichcursus in Vaals. Schrijft u zich ook in?  

  

 

 

 

                        AGENDA   

 Zondag 13 t/m dinsdag 15 november 2022 

Sandwichcursus 2022 groep 1 

 Donderdag 17 t/m zaterdag 19 november 2022  

Sandwichcursus 2022 groep 2 

  

 

 

 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=9d79bb2960&e=504c208dfd


 

 

Uw kopij voor de volgende CONNECT Snelwijzer graag mailen naar 

redactiesecretariaat: connectsnelwijzer@zrt.nl. 

 

De CONNECT Snelwijzer verschijnt twee wekelijks. 

 

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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