
   

  

 

 

SNELWIJZER 1 februari 2023 
In deze Snelwijzer vindt u de volgende onderwerpen: 

 ZorgDomein Laboratorium 

- Nieuwe inrichting probleemgroepen KCL 

- Invoeren CRP-snel testuitslagen praktijk 

- Wijziging normaalwaarden fT4 en oestradiol postmenopauzaal 

 ZorgDomein Cardiologie 

- Nieuw product: Spoedverwijzing naar Eerste Hart Hulp (EHH) 

 Marc Hendriks verlaat Ziekenhuis Rivierenland 

 Aandacht voor slimme zorg 

 Wereldkankerdag 

 Even voorstellen: Oogarts Tridib Das 

 Mutaties 

 Agenda 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZorgDomein 

 

 

 

 

 

Nieuwe inrichting probleemgroepen KCL 
 

 

 

Vanaf 1 februari zijn de probleemgroepen van het laboratorium KCL opnieuw 

ingericht.  

De aanpassing heeft plaatsgevonden in overleg met ZorgDomein en sluit 

zoveel mogelijk aan bij de naburige laboratoria. 

Het volledige overzicht van de aanpassingen vindt u achter deze link. 

De nieuwe inrichting is beoordeeld en getest door een aantal huisartsen. Toch 

kunnen er nog onvolkomenheden in zitten. Daarvoor zijn we afhankelijk van uw 

feedback. Voor vragen, opmerkingen of verzoeken, graag contact opnemen 

met Holger de Wolf, klinisch chemicus via holger.dewolf@zrt.nl.  

 

 

 

 

 

Invoeren CRP-snel testuitslagen praktijk 
 

 

Sinds de introductie van ZorgDomein kunnen de op de praktijk gemeten CRP-

uitslagen in de ZorgDomein-order worden verwerkt. Voordeel is dat de 

uitslagen dan per ommegaande in uw HIS overkomen. In de nieuwe werkwijze 

hoeft er geen laborant meer periodiek langs de praktijk te gaan om de waarden 
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uit te lezen met de nodigde vertraging van rapportage en declaratie tot gevolg. 

De betreffende instructie vindt u onder deze link (Hoe vraag ik een CRP-

sneltest aan): Ziekenhuis Rivierenland - Veelgestelde vragen digitaal aanvragen 1e 

lijns diagnostiek. 

Nog niet alle praktijken werken op deze manier werken. Wilt u deze instructie 

nogmaals delen met uw praktijkondersteuning? Desgewenst kunt u contact 

opnemen met het POCT-team van het laboratorium via pointofcare@zrt.nl  

 

 

 

 

 

Wijziging normaalwaarden fT4 en oestradiol 

postmenopauzaal 
 

 

 

Medio mei 2022 heeft, naar aanleiding van de nieuwe laboratoriumapparatuur, 

een aanpassing van normaalwaarden van enkele bepalingen plaatsgevonden. 

Hierover bent u op 5 mei 2022 geïnformeerd. Per 01-02-2023 zullen de 

normaalwaarden van de vrijT4-bepaling verder gespecificeerd worden van 12-

22 naar 10-25 pmol/l. De grenzen zijn empirisch vastgesteld op basis van de 

meetwaarden van het afgelopen halfjaar. Dit betekent dat (biochemisch gezien) 

patiënten minder snel met een hypo- of hyperthyreoïdie worden 

gediagnosticeerd.  

 

 

 

 

 

Nieuw product cardiologie: Spoedverwijzing 

naar Eerste Hart Hulp(EHH) 
 

 

Heeft u na telefonisch contact met de cardioloog omtrent een spoedpatiënt 

cardiologie te horen gekregen dat de patiënt zich kan melden op de Eerste Hart 
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Hulp (EHH), dan kunt u vanaf nu binnen ZorgDomein voor dit product kiezen. 

De aanwijzingen voor de verwijzer en die voor de patiënt zijn hierop aangepast. 

De patiënt kan bijvoorbeeld nalezen dat hij of zij niet op de polikliniek of de 

SEH verwacht wordt, maar op de Eerste Hart Hulp op de eerste verdieping. 

Binnen de polikliniek is dan ook duidelijk waar de patiënt heen verwezen is. Dit 

alles leidt naar een snellere en duidelijkere workflow voor medewerkers en 

patiënten.  

 

 

 

 

 

Marc Hendriks verlaat Ziekenhuis 

Rivierenland 
 

 

 

Per 30 juni 2023 gaat Marc Hendriks, voorzitter van de Raad van Bestuur 

Ziekenhuis Rivierenland, met een zeer verdiend pensioen. Marc heeft dan 40 

jaar met veel plezier en toewijding gewerkt in de gezondheidszorg, waarvan de 

laatste 7 jaar bij Ziekenhuis Rivierenland.  

 

 

Lees verder  

 

 

 

 

 

Aandacht voor slimme zorg 
 

 

Tijdens de Slimme Zorg Estafette staan slimme zorg en innovatie in de zorg elke 

week centraal in één regio, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de 

volgende regio. Vanaf 6 tot en met 10 februari heeft Ziekenhuis Rivierenland 

nóg meer aandacht voor haar digitale ontwikkelingen. Zo is er aandacht voor:  
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 Opening van het Digi-Taal Servicepunt 

 Het gebruik van MijnZR 

 Online aanmelden voor een afspraak 

Meer weten over online zorg in Ziekenhuis Rivierenland? 

Ziekenhuis Rivierenland - Uw digitale ziekenhuis  

 

 

 

 

 

Wereldkankerdag 
 

 

 

Ieder jaar wordt op 4 februari stilgestaan bij kanker. Ook in Ziekenhuis 

Rivierenland wordt hier aandacht aan besteed, dit jaar in samenwerking met 

het Toon Hermans Huis in Tiel. Daar wordt op vrijdag 17 februari een 

informatiemarkt georganiseerd voor mensen die geraakt zijn door kanker. De 

informatiemarkt is voor iedereen die op zoek is naar informatie over leven met 

of na kanker. Ook familie en vrienden van patiënten zijn welkom. Een bezoek 

aan de informatiemarkt is gratis. Kijk voor meer informatie op: www.thht.nl  

 

 

 

 

 

Even voorstellen: Oogarts Tridib Das 
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Per 1 januari 2023 is Tridib Das gestart als oogarts in Ziekenhuis Rivierenland. 

 

Tridib: “Nadat ik mijn opleiding oogheelkunde in het Oogziekenhuis Rotterdam 

heb voltooid, ben ik per januari ’23 gestart als oogarts in Ziekenhuis 

Rivierenland. Daarvoor heb ik een PhD in de wereld van de auto-immunologie 

gedaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen de oogheelkunde heb 

ik geen subspecialisatie, dus alle onderwerpen zijn welkom. 

Met mijn gezin ben ik verhuisd vanuit Rotterdam naar deze regio. Tot zover 

bevalt alles erg goed. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met u 

allemaal!”  

 

 

 

 
 

 

 

Mutaties 

 

 



 

Specialisten: 

Gestopt:  

 Per 24 januari is de heer L. Keeris, Intensivist gestopt met zijn 

werkzaamheden voor Ziekenhuis Rivierenland 

 Per 24 januari is de heer M. Albayrak, Intensivist gestopt met zijn 

werkzaamheden voor Ziekenhuis Rivierenland  

Gestart:  

 Per 18 januari is Rutger Stokmans gestart als Chef de Clinique 

vaatchirurg 

Huisartsen: 

Gestart:  

 Per 1 januari 2023 is Dr. A.E. (Harm) van Blijderveen praktijkhoudend 

huisarts geworden binnen de praktijk van Dr. Jonker in Opheusden. De 

praktijk gaat nu verder onder de naam huisartsenpraktijk Jonker en van 

Blijderveen. 

 

 

 

 
 

 

 

Agenda 

 

 

 

Donderdag 23 maart - Save the Date: KennisBorrel   

 

 

 



  

 

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 over CONNECT op www.mcc-connect.nl  
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