
   

  

 

 

SNELWIJZER 7 december 2022 
In deze Snelwijzer vindt u de volgende onderwerpen: 

 ZorgDomein  

Muteren van labaanvragen 

Medische Microbiologie: Juiste parasieten onderzoek bij diarree via 

ZorgDomein keuze menu 

 40 jaar Ziekenhuis Rivierenland: terugblik feestweek 

 Tinnitus/oorsuizen, wat kunt u als huisarts wel doen 

 Afwijkende openingstijden tijdens feestdagen 

 Oogarts Cees van der Windt stopt per 1 januari met waarnemen 

 Mutaties 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZorgDomein 

 

 

 



 

 

Muteren van labaanvragen 
 

 

 

Sinds vandaag is het mogelijk om verstuurde labaanvragen te muteren. Via het 

scherm 'Regie' kan de aanvrager de al verstuurde aanvraag opzoeken. Klik 

vervolgens op de knop 'Heropenen' om de aanvraag te openen en een 

aanpassing te doen. 

Wanneer bloedafname al heeft plaatsgevonden, heeft muteren geen zin, 

ondanks dat dit administratief wel mogelijk is in ZorgDomein. Om verkeerde 

verwachtingen te voorkomen, verzoeken wij u het muteren daarom alleen te 

gebruiken als u zeker weet dat de bloedafname nog niet heeft plaatsgevonden 

(bij voorkeur op voorspraak van de patiënt of als de initiële labaanvraag 

dezelfde werkdag gemaakt is). 

 

Belangrijk: Als u een aanvraag muteert waarvan de patiënt een geprint 

patiëntbericht meeneemt, moet de patiënt ook een nieuw patiëntbericht krijgen 

en meenemen. Doet de patiënt dit niet, bestaat het risico dat bijvoorbeeld 

toegevoegde buizen niet afgenomen worden  

 

 

 

Medische Microbiologie: Juiste parasieten 

onderzoek bij diarree via ZorgDomein keuze 

menu 
 

 

De inrichting van zorgdomein is verbeterd; door via ZorgDomein 

microbiologisch onderzoek te orderen wordt de huisarts geholpen in doelmatig 

onderzoek aanvragen. 

In lijn met richtlijn ‘laboratorium onderzoek van intestinale parasieten’ en de 

NHG standaard is de inrichting van zorgdomein geoptimaliseerd. Bij een 

aanvraag van onderzoek naar parasitaire verwekkers van diarree wordt op 

basis van de achtergrond patiënt en daarna op basis van de klinische 



 

kenmerken het juiste onderzoek voorgesteld. Hiermee kan gerichter en minder 

breed aangevraagd worden.  

 

 

 

 

 

40 jaar Ziekenhuis Rivierenland: terugblik 

feestweek 
 

 

 

In de week van 28 november tot en met 2 december vierde Ziekenhuis 

Rivierenland haar 40-jarige jubileum. Patiënten, bezoekers, (oud-)collega’s en 

inwoners van de regio konden genieten van verschillende activiteiten. Collega’s 

genoten van een onthullende cabaretvoorstelling en een spectaculaire pubquiz. 

Patiënten en bezoekers luisterden naar de muzikale klanken van Muziek aan 

bed, het koor Mrs. Robinson en het vioolensemble Maanliev. Onze medisch 

specialisten deelden hun kennis tijdens een speciale collegetour. Internisten 

Anita Peeters en Tom van de Woestijne gaven een college over diabetes 

(voorkomen). Chirurg Marijn Takkenberg en kinderarts Károly Illy namen hun 

luisteraars stap voor stap mee in een galblaasoperatie. En cardioloog Arash 

Alipour legde uit hoe het hart nou precies werkt. We kijken terug op een 

geslaagde week!  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tinnitus/oorsuizen wat kunt u als huisarts 

wel doen 
 

 

 

Een aantal jaren geleden vond op de afdeling Medische Psychologie 

onderzoek plaats naar een nieuwe psychologische behandeling om de 

draaglast van Tinnitus/oorsuizen te verminderen. Dit gebeurde onder leiding 

van klinisch psycholoog Marian Rikkert in samenwerking met KNO-artsen. 

Hoewel dit een pilotonderzoek was, waren de resultaten veelbelovend. 

Ondanks de inspanningen van het management en betrokken behandelaren is 

het niet gelukt om hiervoor bij de zorgverzekeraar een vergoeding te kunnen 

krijgen. Lees verder wat u als huisarts kunt doen bij patiënten met verhoogde 

draaglast bij tinnitus.   

 

 

Lees verder  

 

 

 

 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=25e2062378&e=504c208dfd


 

Afwijkende openingstijden tijdens 

feestdagen 
 

 

 

Hieronder vindt u het overzicht van de openingstijden tijdens de komende 

feestdagen.  

 

 

  

 

 

 

 

Oogarts Cees van der Windt stopt per 1 

januari 2023 met waarnemen 
 

 

 

Afgelopen maanden heeft Cees nog waarnemende werkzaamheden verricht. 

Per 1 januari stopt hij helemaal met al zijn (waarnemende) werkzaamheden 

binnen Ziekenhuis Rivierenland en zal hij worden opgevolgd door oogarts 

Tridib Das.  

 

 

 

 



 

 

 

Mutaties 

 

 

Specialisten: 

Gestart: 

- Per 28 november is Tridib Das gestart als oogarts.  

- Per 1 januari 2023 start Laurien Keulers als longarts. 

 

Gestopt: 

- Per 1 januari 2023 stopt Cees van der Windt met al zijn (waarnemende) 

werkzaamheden binnen Ziekenhuis Rivierenland. 

 

Huisartsen: 

Gestart: 

- Per 1 januari 2023 neemt Joke Varkevisser neemt de huisartsenpraktijk van 

Eugène Sassen over en gaat verder onder de naam huisartsenpraktijk 

Varkevisser binnen het Eerstelijns Centrum Tiel. 

- Per 1 januari 2023 neem Tamara van der Pol – Sanders neemt de 

huisartsenpraktijk van Arthur Renckens over. Tamara is al werkzaam als 

huisarts binnen de praktijk. 

- Per 1 januari 2023 treden huisartsen Floor Kolthof en Trudie Rydell-Lexmond 

toe tot de maatschap van huisartsenpraktijk Ophemert/Passewaaij. Floor en 

Trudie waren al werkzaam binnen de praktijk en nemen de plekken over van 

Ingrid Houtman en Pieter Boon. 

 



 

Gestopt: 

- Per 1 januari 2023 stopt Arthur Renckens als praktijkhoudend huisarts. Hij zal 

tot 1 februari 2023 nog als waarnemer in de praktijk werkzaam zijn voor hij 

helemaal stopt. 

- Per 1 januari 2023 stopt Eugène Sassen als praktijkhoudend huisarts met 

huisartsenpraktijk Sassen. Hij gaat in de praktijk van Joke Varkevisser nog wel 

waarnemende werkzaamheden uitvoeren. 

- Per 1 januari 2023 stopt Pieter Boon als huisarts bij huisartsenpraktijk 

Ophemert/Passewaaij en gaat met pensioen.   

 

Wijzigingen: 

- Per 1 januari 2023 verlaat Ingrid Houtman huisartsenpraktijk 

Ophemert/Passewaaij. Ingrid zal als huisarts gaan werken in de 

GGZ/verslavingszorg/daklozenzorg. 

 

 

Verloskundigen: 

Gestopt: 

- Verloskundige Janneke van ’t End gaat per 31 december 2022 

verloskundigenpraktijk Tiel verlaten.  Haar deel in de praktijk zal overgenomen 

worden door verloskundige Ellen Rooswinkel 

 

Wijzigingen: 

- Verloskundige Ellen Rooswinkel stopt 31 december 2022 bij 

verloskundigenpraktijk de Toekomst in Geldermalsen. Ellen gaat vanaf 1 

januari 2023 werken bij verloskundigenpraktijk Tiel. Haar deel in de praktijk zal 

over genomen worden door Verloskundige Simone Jonkers. 

 

- Verloskundige Simone Jonkers zal vanaf 1 januari 2023 als vaste 

verloskundige werkzaam zijn bij verloskundigenpraktijk de Toekomst in 

Geldermalsen. Zij was daar al werkzaam als waarneemster.  

 

 



 

  

 

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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