
   

  

 

 

SNELWIJZER 15 maart 2023 
In deze Snelwijzer vindt u de volgende onderwerpen: 

 KennisBorrel donderdag 23 maart 2023 

 Medisch specialisten per 1 maart verenigd in Coöperatie Medische Staf 

Rivierenland 

 CAO-acties in Ziekenhuis Rivierenland op donderdag 16 maart 

 Afscheidsreceptie uroloog William du Fossé 

 Mutaties 

 Agenda 

 

 

 

 

 

KennisBorrel donderdag 23 maart 2023 
 

 

  

 



 

Graag nodigen wij alle huisartsen, apothekers, medisch specialisten en 

specialisten ouderengeneeskunde uit voor de eerste Connect KennisBorrel van 

2023 op donderdag 23 maart. Tijdens de KennisBorrel stellen nieuwe collega’s 

zich voor, worden enkele korte presentaties gehouden en is er veel 

gelegenheid voor persoonlijke ontmoetingen. 

 

Graag zien wij u op de KennisBorrel op donderdag 23 maart 2023 van 17.45 

uur tot 21.00 uur en ontmoeten u graag in de medische bibliotheek van 

Ziekenhuis Rivierenland. U kunt zich via onderstaande knop aanmelden. 

 

Voorlopig Programma: 

17:45 - 18:30:    Inloop met een warme maaltijd en een drankje. 

18:30 - 18:45:    Voorstellen nieuwe collega's, 

18:45 - 19:30:    Korte presentaties  

 Medische Microbiologie: de nieuwe richtlijn parasitaire feces onderzoek 

 De Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO): wat is het en wat kun je 

er mee 

 Feedback OpenSpace Sandwichcursus 2022 

 Van CMSB naar CMSR 

 Begeleiding van de patiënt bij levensvragen 

19:30 - 21:00:    Borrel.  

 

 

Ja, ik meld me aan voor de KennisBorrel op 23 maart  

 

 

 

 

 

Medisch specialisten per 1 maart verenigd in 

Coöperatie Medische Staf Rivierenland 
 

 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=846ac0a01a&e=504c208dfd


  

 

Per 1 maart 2023 zijn alle medisch specialisten in Ziekenhuis Rivierenland 

verenigd in de Coöperatie Medische Staf Rivierenland (CMSR). Een belangrijke 

mijlpaal in de ontwikkeling van co-bestuur, samen met de Raad van Bestuur 

van het Ziekenhuis. Belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit, 

het leveren van medisch specialistische zorg en beroepsbelangen worden nu 

vanuit één overlegtafel behandeld. Daarnaast levert het kennen en erkennen 

van elkaars belangen, of je nu in loondienst bent of vrijgevestigd, een positieve 

bijdrage in discussies en het komen tot oplossingen. 

De nieuwe voorzitter Stephan Levering is bescheiden, maar toch wel trots en 

vooral heel blij dat het eindelijk zo ver is: “We hebben zeker het afgelopen jaar 

heel hard gewerkt om alles rond te krijgen. We waren als medisch specialisten 

ook toe aan deze volgende stap van co-bestuur. Dat bewijst wel de grote 

meerderheid (ruim 95%) waarmee het besluit voor de oprichting van de CMSR 

is vastgesteld". 

 

De Raad van Bestuur, Marc Hendriks en Wendy Bosboom, feliciteren het 

stafbestuur ook van harte met deze mijlpaal: “Dit is een mooie stap naar 

gelijkgerichtheid binnen de medische staf. We kijken uit naar de verdere 

samenwerking met de medische staf vanuit de CMSR”. 

 

Inrichting CMSR 

De oprichting van de CMSR vond plaats op 1 maart 2023, vanaf dan zijn de 

drie organen (CMSB, VMS en VMSD) opgegaan in de nieuwe CMSR. Het 



 

nieuwe bestuur van de CMSR bestaat uit: 

•    Stephan Levering, ziekenhuisapotheker, Voorzitter 

•    Chantal van Hal, orthopedisch chirurg NP, Vicevoorzitter, per 1 mei 2023 

opgevolgd door Jeroen Slikkerveer, cardioloog. 

•    Edward Wouters, kinderarts, Bestuurslid 

•    Lorene Korper, longarts, Bestuurslid 

•    Claartje Meijs, chirurg, Bestuurslid 

 

Toekomst 

De komende tijd zal alle aandacht gericht zijn op het verder vormgeven van het 

co-bestuur en het ontwikkelen van een duidelijk visie vanuit de medisch 

specialisten op actuele onderwerpen als het IZA, de stijgende zorgvraag en de 

uitdagingen op de arbeidsmarkt. Met het oprichten van de Coöperatie 

Medische Staf Rivierenland gaat een nieuw tijdperk van besturen in voor 

Ziekenhuis Rivierenland.  

 

 

 

 

 

CAO-acties in Ziekenhuis Rivierenland op 

donderdag 16 maart 
 

 

 

De vakbonden hebben opgeroepen tot een landelijke actiedag in de 

ziekenhuizen op donderdag 16 maart 2023. Ook in Ziekenhuis Rivierenland 

heeft een aantal afdelingen zich formeel bij de actiedag aangesloten. Doel van 

deze dag is niet om de zorg zoveel mogelijk stil te leggen, maar om aandacht 

te vragen voor de vastgelopen cao-onderhandelingen tussen vakbonden en 

NVZ. De actievoerende afdelingen draaien op donderdag 16 maart een 

zondagsdienst. Spoedzorg en behandelingen op de afdeling Oncologie gaan 

altijd door. Ook de zorg op afdelingen die zich niet aangemeld hebben gaat 

gewoon door.  

 

 



Lees verder voor meer informatie over de actiedag  

 

 

 

 

 

Afscheidsreceptie uroloog William du Fossé 
 

 

  

 

 

Na 23 jaar gaat uroloog William du Fossé Ziekenhuis Rivierenland verlaten om 

per 1 april zijn carrière te boosten in het mooie Frankrijk. 

In Frankrijk gaat William zijn urologische kennis en kunde ongetwijfeld met 

enthousiasme verder voortzetten. 

 

De afscheidsreceptie voor William is op woensdag 22 maart aanstaande van 

16.30 tot 18.30 uur op de vide naast de medische bibliotheek. 

 

U bent van harte welkom en William zou het zeer op prijs stellen om van 

eenieder persoonlijk afscheid te kunnen nemen. 

Au revoir et adieu à la longueur des jours!  

 

 

Uitnodiging  
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Mutaties 

 

 

 

Specialisten: 

Gestopt:  

 Per 22 maart stopt uroloog Dhr. William du Fossé met zijn 

werkzaamheden bij Ziekenhuis Rivierenland. Hij gaat in Frankrijk zijn 

werkzaamheden als uroloog voortzetten. 

Specialisten Ouderengeneeskunde: 

Gestopt:  

 Per 1 maart is Specialist Ouderengeneeskunde Dhr. Bob Ekdom 

gestopt. Hij gaat genieten van een welverdiend pensioen. 

 

 

 

 
 

 

 

Agenda 

 

 

 

Donderdag 23 maart - Connect 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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