
  

 

 

SNELWIJZER 9 november 2022 
In deze Snelwijzer vindt u de volgende onderwerpen: 

 Tandartsspoedpraktijk in Ziekenhuis Rivierenland 

 Valpreventie 

 Ziekenhuis Rivierenland bestaat dit jaar 40 jaar! 

Collegetour voor bewoners regio Rivierenland 

 Sandwichcursus 2022 Inzoomen - Uitzoomen - Scherpstellen! 

 Agenda 

 

 

Tandartsspoedpraktijk in Ziekenhuis 

Rivierenland 

Op 1 november opent de landelijke organisatie van Tandartsspoedpraktijk een 

nieuwe locatie in Ziekenhuis Rivierenland. Dit betekent dat bewoners van regio 

Rivierenland hier terecht kunnen voor tandheelkundige spoedzorg, 24 uur per 

dag, 7 dagen per week. 

Bij erge pijnklachten of problemen met het gebit worden patiënten 

doorverwezen naar de Tandartsspoedpraktijk, wanneer hun eigen tandarts niet 

beschikbaar is. De assistenten van de praktijk beoordelen hoe ernstig de 

spoedvraag is en plannen een afspraak in voor het spreekuur of behandelen de 

patiënten direct. Voor deze verwijzing heeft de spoedpraktijk een nauwe 

samenwerking met de tandartsen in de regio. 

Ook bij ongelukken en traumagevallen, die bij de Huisartsenpost of 

Spoedeisende Hulp binnenkomen, kunnen de tandartsen van de spoedpraktijk 

direct aanwezig zijn. 

 

Alle spoedzorg op één plek 



 

De Tandartsspoedpraktijk werkt vanuit de huidige praktijk van tandarts 

Breedveld. Deze is te vinden aan het einde van de centrale hal in het 

ziekenhuis. De spoedpraktijk zit dicht bij de Huisartsenpost, Spoedeisende Hulp 

en Regioapotheek. Alle spoedzorg bij elkaar zorgt voor korte lijnen, snelle acties 

en de juiste zorg. Daarnaast heeft de praktijk een goede samenwerking met de 

kaakchirurgen van Ziekenhuis Rivierenland. 

 

Meer informatie? 

Meer informatie over de Tandartsspoedpraktijk in Ziekenhuis Rivierenland vind 

je hier of ga direct naar www.tandartsspoedpraktijk.nl. 

 

 

Valpreventie 

  

Het ziekenhuis heeft recentelijk aandacht gegeven aan de 

landelijke Valpreventieweek. 

Aandacht voor valpreventie is ook voor het ziekenhuis van belangrijk: Landelijke 

gezien belandt elke 5 minuten een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een 

valongeval. Daarbij moeten patiënten ook veilig in het ziekenhuis kunnen 

verblijven en een goede aanpak van valpreventie hoort daarbij. Medewerkers 

van het ziekenhuis zijn derhalve altijd alert op mogelijk valrisico bij de 

aandoening en/of behandeling van de patiënt. In het ziekenhuis hangen posters 

over valpreventie en patiënten worden gewezen op wat zij zelf kunnen doen.  

 

https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/spoedzorg/tandartsspoedpraktijk
http://www.tandartsspoedpraktijk.nl/
https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/themaweek/valpreventieweek-2022


 

Mogelijk dat u van uw patiënt vragen krijgt over valpreventie. Door VeiligheidNL 

is een toolkit beschikbaar gesteld. 

 

 

Ziekenhuis Rivierenland bestaat dit jaar 40 

jaar! 

 

Collegetour voor bewoners van regio Rivierenland 

https://www.veiligheid.nl/kennisaanbod/interventie/gesprek-over-valrisicos


  

Ziekenhuis Rivierenland bestaat dit jaar 40 jaar. Dat vieren we in de week van 

maandag 28 november met activiteiten voor bewoners, patiënten en 



 

medewerkers in regio Rivierenland. 

Voor bewoners in de regio en patiënten organiseren we 3 colleges in het teken 

van gezondheid en preventie: 

 Maandag 28 november: Diabetes voorkomen, met internist Anita Peeters 

 Dinsdag 29 november: Kijk mee met een ‘kijkbuis’ operatie van de 

galblaas, met chirurg Marijn Takkenberg en Leon Graat en kinderarts 

Károly Illy 

 Donderdag 1 december: Zo werkt mijn hart, met cardioloog Arash Alipour 

Misschien kent u patiënten voor wie dit interessant is. Wij nodigen hen van harte 

uit om zich aan te melden. 

Meedoen kan door inschrijving via de website, daar is ook meer informatie te 

vinden. Ook kunt u deze poster uitprinten en in uw wachtkamer ophangen. 

 

 

Sandwichcursus 2022 

 

Inzoomen - Uitzoomen - Scherpstellen! 

  

Na een langere onderbreking is het zover; de Sandwichcursus 2022. 

Op 13 t/m 15 november 2022 (groep 1) en 17 t/m 19 november 2022 (groep 2) 

zijn in totaal meer dan 130 huisartsen, apothekers, specialisten 

Ouderengeneeskunde en specialisten van Ziekenhuis Rivierenland bij elkaar op 

een prachtige locatie in Vaals, Zuid-Limburg. 

  

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. 

https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/40-jaar


 

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

verschillende aspecten van beeld en beeldvorming. Daarbij laten we ons door 

Jan Kremer, speciaal gezant Passende Zorg en Marian Kaljouw, voorzitter RvB 

Nederlands Zorgautoriteit, inspireren en uitdagen over het onderwerp 

“Passende Zorg”. 

  

Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor de Sandwichcursus. Heeft u nog 

vragen, dan kunt u contact op nemen met connect@zrt.nl of kijken op MCC 

Connect (mcc-connect.nl) 

 

 

                        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 

 

 

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


 


