
   

  

 

 

SNELWIJZER 26 oktober 2022 
In deze Snelwijzer vindt u de volgende onderwerpen: 

 Heropening prikpost huisartsenpraktijk Hiern, Waardenburg 

 Help uw patiënt bij digitale zorg met DigiVitaler 

 Aangepaste openingstijden poli Mond- Kaak en Aangezichtschirurgie 

 Sandwichcursus 2022 Inzoomen - Uitzoomen - Scherpstellen! 

Inschrijving geopend 

 Agenda 

 

 

 

 

 

Heropening prikpost huisartsenpraktijk 

Hiern, Waardenburg 
 

 

  

 

Per 1 november 2022 herstart de bloedafnamelocatie van Ziekenhuis 

Rivierenland in de huisartspraktijk Hiern, Gasthuisstraat 14, 4181AP in 



 

Waardenburg. 

 

De bloedafnamelocatie zal geopend zijn op dinsdag- en vrijdagochtend van 

8:00 tot 8:30 uur. 

Het maken van een afspraak gaat via de website van Ziekenhuis Rivierenland, 

onder het kopje: Plan zelf uw afspraak  

 

Ook is het mogelijk voor patiënten om op deze heropende locatie op afspraak 

materialen af te geven.  

 

 

 

 

 

Help uw patiënt bij digitale zorg met 

DigiVitaler 
 

 

  

 

We worden steeds digitaler als zorgverleners: de afspraakbrief-in-envelop 

verandert in een e-mail met een linkje erin, de gedrukte folder is vanaf het 

scherm te lezen in MijnZR, naast het fysieke spreekuur is er nu ook beeldbellen 

en het maken voor een afspraak voor de bloedafname gaat via een online 

agenda. Veel patiënten kunnen dat best volgen, maar er zijn er ook voor wie dit 

ingewikkeld is.   

 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=187df0fcc3&e=504c208dfd


 

Help uw patiënt op weg 

 

Tijdens het spreekuur heeft u als zorgverlener vaak weinig tijd om uitleg te 

geven over inloggen, apps installeren, DigiD etc. 

Toch kunt u iets doen om uw patiënt op weg te helpen:  

 Vertel de patiënt over de cursus DigiVitaler. In 4 lessen in de eigen 

woonplaats krijgt de patiënt in een kleine groep stap voor stap uitleg 

over inloggen in het portaal, informatie opzoeken op internet, een online 

afspraak maken etc. Dit is een gratis cursus van de Bibliotheek i.s.m. 

Ziekenhuis Rivierenland. 

 Bibliotheek Rivierenland biedt ook de gratis cursus ‘Klik en Tik ’ en een 

spreekuur Eerste Hulp bij Online. Er zijn Taalhuizen in heel Rivierenland 

die mensen op weg helpen om beter te leren lezen, schrijven en 

computeren. U vindt deze tips en meer op de poster '(digi-)taal maakt 

gezonder - zorgverleners aan zet'.   

 De Helpdesk Digitale Zorg biedt patiënten hulp bij digitale toepassingen 

van het ziekenhuis. Patiënten van Ziekenhuis Rivierenland kunnen deze 

Helpdesk maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bellen op 085-

1304575, mailen via info@helpdeskdigitalezorg.nl of kijken op 

http://helpdeskdigitalezorg.nl. 

 

 

 

 

 

Aangepaste openingstijden polikliniek Mond- 

Kaak en Aangezichtschirurgie 
 

 

Wegens capaciteitsproblemen zijn in de maanden november en december 

2022 de openingstijden van de polikliniek MKA-chirurgie beperkt.  

Dit betekent het volgende voor de openingstijden: 

 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=bb82a98dda&e=504c208dfd
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=96a2047366&e=504c208dfd
mailto:info@helpdeskdigitalezorg.nl
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=6ecb26af47&e=504c208dfd


 

Week 45 t/m 51: Geopend op maandag, woensdagochtend en vrijdag. 

 

Week 52: Geopend op woensdag 28 december 2022 en op vrijdagmorgen 30 

december 2022.  

 

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 beperkte openingstijden en blijft ons streven om continuïteit  

van zorg te bieden.    

 

 

 

 

 

Sandwichcursus 2022 
 

 

 

Inzoomen - Uitzoomen - Scherpstellen! 
 

 

 

Inschrijving geopend 
 

 

  

 

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

De data voor de Sandwich cursus 2022 zijn: 13 t/m 15 november 2022 (groep 



 

1) en 17 t/m 19 november 2022 (groep 2). 

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!  

 

 

 

 

 

                        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 

 

 

 

  

 

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  

 

  

 

 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=4e59ad3cb5&e=504c208dfd
mailto:connectsnelwijzer@zrt.nl
mailto:connect@zrt.nl
mailto:connect@zrt.nl?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=c5cf4fcafd&e=504c208dfd

