
 

 
 

  

 

 

SNELWIJZER 4 januari 2023 
In deze Snelwijzer vindt u de volgende onderwerpen: 

 Snellere en betere zorg bij herseninfarct 

 ZorgDomein: verwijzen met juiste patiëntnaam 

 Digi-Taal Servicepunt geplaatst in centrale hal 

 Contracten met zorgverzekeraars 2023 

 Tijdelijke wijzigingen bij afdeling Medische Psychologie 

 Mutaties 

 

 

 

 

 

Snellere en betere zorg bij herseninfarct 
 

 

  

 



 

De afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rivierenland biedt nu 24/7 de 

mogelijkheid om een CT Perfusie te doen. Dit onderzoek maakt het mogelijk om 

te zien wat de schade aan het weefsel is na een herseninfarct. Het maakt 

inzichtelijk welk deel van weefsel blijvend beschadigd is en welk deel mogelijk 

nog te redden is. Hierdoor kan beter beoordeeld worden welke behandeling het 

beste resultaat oplevert. Hoe eerder dit onderzoek plaatsvindt, hoe beter. Met 

CT Perfusie kan bepaald worden welke therapie nog toegepast kan worden bij 

patiënten met een langer bestaand herseninfarct tussen 4,5 en 12 uur, 

bijvoorbeeld ook bij een zogenaamde “wake-up stroke”. 

 

Radiologen en neurologen werken nauw samen om het onderzoek snel uit te 

voeren en de behandeling te starten. Radiologen Wouter Kroon en Hanh Phuc 

Tran zijn blij dat met deze techniek. “We kunnen nu 24 uur per dag patiënten 

dichter bij huis onderzoeken. Met de CT Perfusie kunnen we veel gerichter 

bepalen welke behandeling het beste resultaat oplevert en deze dan ook sneller 

starten. Doorsturen van patiënten naar een ander ziekenhuis is nu minder vaak 

nodig.”   

 

 

 

 

 

Verwijzen met juiste patiëntnaam in 

ZorgDomein 
 

 

Soms ontvangt het ziekenhuis via ZorgDomein verwijzingen met een verkeerde 

patiënt-naam of een patiënt-naam met oneigenlijke leestekens . Als de naam 

niet overeenkomt met het BSN, zal de patiënt in het Ziekenhuis automatisch 

ingeschreven worden als ‘nieuwe patiënt’. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties 

ontstaan, omdat meerdere dossiers voor één patiënt worden gecreëerd. 



 

In de Snelwijzer van 23 november 2022 berichtten wij u dat het vanaf 6 

december bij een ZorgDomein verwijzing eenvoudiger is geworden de juiste 

patiënt te selecteren (zie link). Dit voorkomt veel fouten. 

 

Vanaf 12 januari zal nog een verbetering actief worden: het informatiesysteem 

van het ziekenhuis accepteert geen oneigenlijke leestekens (bijv. *, # of 24/7) in 

patiënt-namen meer. U ontvangt dan in ZorgDomein onderstaande ‘pop-up’. 

Ziet u dit bericht verschijnen, controleer dan of de naam zoals bekend in uw 

patiëntendossier, overeenkomt met de naam behorend bij het BSN. 

 
 

 

 

 

 

Digi-Taal Servicepunt geplaatst in centrale hal 
 

 
 

  

 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=fd25b1cef7&e=504c208dfd


 

In de centrale hal van ons ziekenhuis is een Digi-Taal Servicepunt geplaatst. Bij 

dit servicepunt kunnen patiënten terecht voor hulp bij digitale toepassingen die 

in het ziekenhuis worden gebruikt, zoals MijnZR en BeterDichtbij. Het Digi-Taal 

Servicepunt wordt bemand door vrijwilligers met affiniteit met digitale 

toepassingen. Zij zijn hiervoor speciaal getraind. Maandag 9 januari wordt het 

servicepunt in gebruik genomen. 

Het Digi-Taal Servicepunt is de opvolger van het Oranje Servicepunt dat in 2019 

van start ging.  

 

 

Lees verder  

 

 

 

 

 

Contracten met zorgverzekeraars in 2023 
 

 

 

Ziekenhuis Rivierenland heeft vlak voor de jaarwisseling een overeenkomst 

bereikt met Menzis. Met andere zorgverzekeraars is het ziekenhuis nog in 

gesprek en verwacht ook daar snel afspraken mee te kunnen maken. 

Ziekenhuis Rivierenland vindt het belangrijk met alle zorgverzekeraars goede 

afspraken te maken voor goede zorg. Meer weten over de huidige stand van 

zaken omtrent de onderhandelingen met zorgverzekeraars?   

 

 

Lees verder  

 

 

 

 

 

Tijdelijke wijzigingen bij afdeling Medische 

Psychologie 
 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=d86805f33f&e=504c208dfd
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=131277c351&e=504c208dfd


 

 

Per januari starten op de afdeling Medische Psychologie drie nieuwe collega’s 

in tijdelijke dienst.  

 Nicole Nijhoff wordt opgeleid tot GZ Psycholoog Volwassenen en 

Ouderen tot februari 2024. Zij neemt deel aan de opleidingsuitwisseling 

met ProPersona. 

 Willemijn Bossenbroek vervangt bij Volwassenen en Ouderen tot 

september 2023 achtereenvolgend Marlies van Zwam en Charlotte 

Schreuder, die met zwangerschapsverlof zijn of gaan. 

 Jasmijn Wassink overbrugt voor Kind en Jeugd de periode tot in 

september 2023 een nieuwe psycholoog in opleiding zal starten. 

Wij wensen hen alle drie veel succes en kijken uit naar de samenwerking!  

 

 

 

 

 

Mutaties 
 

 

Specialisten 

 

Gestopt: 

-  Per 1 januari 2023 is Laurens Koppendraaier, MKA-arts niet meer werkzaam 

voor Ziekenhuis Rivierenland. 

-  Per 1 januari 2023 is de heer J. Wille, Chirurg gestopt met zijn 

werkzaamheden voor Ziekenhuis Rivierenland. 

 

Per 1 januari 2023 zijn gestart: 

-  Mevrouw L.A.B. (Laurien) Keulers, Longarts. 

-  Mevrouw A.H. (Annemijn) Langley, Gynaecoloog (voorheen Chef de 



 

Clinique). 

-  De heer T. (Tridib) Das, Oogarts. 

  

Huisartsen 

 

Gestopt: 

-  Per 1 januari 2023 is huisarts Jan Keukens gestopt als huisarts bij 

huisartsenpraktijk Buren. De praktijk gaat verder met de 2 overige vaste 

huisartsen, huisarts van den Bogerd en huisarts Hilkens. 

   

 

 

 

  

 

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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