
   

  

 

 

SNELWIJZER 29 maart 2023 
In deze Snelwijzer vindt u de volgende onderwerpen: 

 Nieuw digitaal onderzoek om kinderen met spraakproblemen beter te 

behandelen 

 Medisch Microbiologisch Laboratorium. Vernieuwing PCR testen gastro-

intestinale infecties 

- Beëindiging diagnostiek naar Dientamoeba fragilis 

- STEC diagnostiek aanpassing 

 Hulp bij stoppen met roken voor zwangeren of wensouders 

 Doorstart Penders Voetzorg 

 Terugblik op de KennisBorrel van donderdag 23 maart 

 Congres Kanker & Leven voor zorgprofessionals op 12 mei 

 Even voorstellen: orthopedisch chirurg Christiaan Albers 

 Mutaties 

 Agenda 

 

 

 

 

 

Nieuw digitaal onderzoek om kinderen met 

spraakproblemen beter te behandelen 
 

 



  

 

 

De afdeling logopedie van Ziekenhuis Rivierenland werkt sinds een jaar met 

een nieuw articulatieonderzoek: het Computer Articulatie Instrument (CAI). Dit 

is het eerste Nederlandstalige onderzoek dat bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar 

onderscheid maakt in de aard van het articulatieprobleem. Het onderzoek zorgt 

voor een gerichtere diagnostiek, waardoor onze logopedisten behandeldoelen 

preciezer kunnen stellen en dus sneller een goed resultaat behalen. Kinderen 

gaan interactief en digitaal met de computer aan de slag, wat voor hen ook 

ontzettend leuk is. 

 

Kinderen met een vermoedelijk articulatiestoornis kunnen voor dit onderzoek 

via ZorgDomein doorverwezen worden naar afdeling Logopedie van Ziekenhuis 

Rivierenland. U vindt het product in ZorgDomein via Paramedische 

zorg/Logopedie onder de naam ‘Kinderen met spraak- en 

taalontwikkelingsstoornissen’  

 

 

 

 

 

Medisch Microbiologisch Laboratorium 

Vernieuwing RCR testen gastro-intestinale 

infecties 
 

 

Binnenkort zal het medisch microbiologisch laboratorium de PCR-panels op 

feces vernieuwen, zodat wij kunnen blijven voldoen aan de Europese IVDR-



 

wetgeving. Wij hebben hierbij ook kritisch gekeken naar de testpakketten en dit 

heeft enkele wijzigingen tot gevolg.  

 

 

 

 

 

Beëindiging diagnostiek naar Dientamoeba 

fragilis 
 

 

  

 

 

Zoals al vaker is aangekondigd, is het beeld van de parasiet Dientamoeba 

fragilis als veroorzaker van diarree of buikklachten in het afgelopen decennium 

veranderd. Wij zien deze parasiet niet langer als de veroorzaker van gastro-

intestinale klachten. Dit omdat kolonisatie met deze parasiet ook veelvuldig 

wordt gezien in de asymptomatische populatie. Uit verschillende studies blijkt 

dat in Nederland 40% van de gezonde jonge kinderen positief test voor deze 

parasiet.   

 

Binnenkort kunt u dit onderzoek dus niet meer aanvragen in ons laboratorium. 

Daarnaast worden de (papieren) aanvraagformulieren herzien.    

 

 

 

 

 

STEC diagnostiek aanpassing 
 

 

Indien u denkt aan een shiga-toxine producerende E. coli (STEC)-infectie bij 

bijvoorbeeld een patiënt met bloederige diarree, zullen wij een gecombineerde 

toxine-PCR uitvoeren die zowel het Stx1- als het STtx2-gen detecteert. Is de 



 

screening positief? Dan volgt de volgende werkdag een reflexbepaling om het 

type toxine te onderzoeken. Daarnaast gaan wij de eaeA-bepaling zelf 

verrichten, zodat we u ook meteen advies kunnen geven betreffende de 

meldingsplicht.  

U ontvangt van ons in één keer de totaaluitslag inclusief het advies betreffende 

de meldingsplicht.   

 

 

 

 

 

Hulp bij stoppen met roken voor zwangeren 

of wensouders 
 

 

 

Zwangeren, vaders en (wens)ouders kunnen kosteloos hulp krijgen bij het 

stoppen met roken. Ze kunnen hiervoor terecht bij het Vrouw & Kind Centrum 

van Ziekenhuis Rivierenland. 

 

Meer hierover lees je in dit nieuwsbericht. 

Ziekenhuis Rivierenland - Artikel - Hulp bij stoppen met roken voor zwangeren of 

wensouders  

 

 

 

 

 

Doorstart Penders Voetzorg 
 

 

Op 6 maart 2023 is Penders Voetzorg in staat van faillissement verklaard. De 

winkel is hierdoor ruim een week dicht geweest. Gelukkig is er een doorstart 

gerealiseerd en is de winkel in de centrale hal weer open voor patiënten. 

  

Vanaf afgelopen maandag 20 maart kunnen alle activiteiten doorgang vinden 

met dezelfde personeelsleden als waarmee eerder samengewerkt 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=284b1d0a29&e=504c208dfd
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=284b1d0a29&e=504c208dfd


 

werd. Penders Voetzorg blijft daarmee bestaan en zet de dienstverlening 

zoveel als mogelijk voort op de manier zoals dat altijd gedaan is.  

 

 

 

 

 

Terugblik op de KennisBorrel van 23 maart 
 

 

  

 

Op 23 maart vond de eerste KennisBorrel van 2023 plaats. Na het 

welkomstwoord van Marc Hendriks, voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Ziekenhuis Rivierenland, stelden huisarts Janneke Peerdeman, orthopedisch 

chirurg Christiaan Albers en SEH-arts Liselore van Westerop zich voor als 

nieuwe collega’s. 

 

Het inhoudelijke deel van de bijeenkomst werd afgetrapt door arts-microbioloog 

Thuy-Nga Le met een presentatie over MMB nieuwe richtlijn parasitaire feces 

onderzoek en hoe deze richtlijn vertaald is naar ZorgDomein. U vindt deze 

presentatie achter deze link. 

 

Vervolgens gaf Roel Gelder een toelichting op de plannen van Ziekenhuis 

Rivierenland om het PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) te promoten, 

gaf Ruth Ramaker feedback over de OpenSpace-resultaten van de 

Sandwichcursus 2022 en lichtte Chantal van Hal de oprichting van de CMSR 

(Coöperatie Medische Staf Rivierenland) toe. Tot slot besprak Trijnie Nielen-

Rosier op welke wijze de geestelijke verzorging voor patiënten in Ziekenhuis 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=dbdb026648&e=504c208dfd


 

Rivierenland en bewoners van het Rivierengebied wordt vormgegeven. 

Tijdens deze presentatie werd gevraagd welke ondersteuning je wanneer inzet. 

De website van geestelijke verzorging en de beslisboom achter deze link kunnen 

u daar meer duidelijkheid in bieden.  

 

Hierna was er volop gelegenheid om, onder het genot van een hapje en 

drankje, elkaar te ontmoeten. Hier werd door alle deelnemers gretig gebruik 

van gemaakt en zo ontstonden spontaan nieuwe ideeën en contacten. 

We kijken terug op een erg succesvolle KennisBorrel! 

 

We zien u graag op de volgende KennisBorrel op donderdag 29 juni 2023.  

 

 

 

 

 

Congres Kanker & Leven voor 

zorgprofessionals op 12 mei 
 

 

 

Op vrijdag 12 mei organiseren de Taskforce Cancer Survivorship Care, IKNL 

(Integraal Kankercentrum Nederland), Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Raedelijn het congres Kanker & Leven. 

Tijdens deze multidisciplinaire bijeenkomst voor zorgprofessionals staan twee 

vragen centraal: 

 Hoe krijg ik mijn leven weer op de rit? 

 Hoe kunnen we beter samenwerken om mensen die leven met en na de 

behandeling van kanker beter te begeleiden? 

Ben je benieuwd naar het volledige programma? Of wil je meer weten over 

inschrijven? Meer informatie is te vinden via onderstaande link: 

Congres Kanker & Leven – Taskforce Cancer Survivorship Care  

 

 

https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=da963e37a8&e=504c208dfd
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=6f21dcd679&e=504c208dfd
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=a0fb3c0b54&e=504c208dfd
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=a0fb3c0b54&e=504c208dfd
https://mcc-connect.us3.list-manage.com/track/click?u=3a00ebe680719844c716c1d70&id=8f099d98f0&e=504c208dfd


 

 

 

Even voorstellen: orthopedisch chirurg 

Christiaan Albers 
 

 

  

 

Per 1 maart is Christiaan Albers gestart als Orthopedisch chirurg in Ziekenhuis 

Rivierenland. 

Christiaan: “Sinds 1 maart 2023 ben ik werkzaam als orthopedisch chirurg in 

Ziekenhuis Rivierenland en neem ik de praktijk van Chantal van Hal over. 

 

Na de studie Geneeskunde in Nijmegen ben ik opgeleid tot orthopedisch 

chirurg in cluster Oost (Sint Maartenskliniek, Radboud UMC, Rijnstate). Na 

afronding van mijn specialisatie in 2016 heb ik enkele jaren als orthopedisch 

chirurg gewerkt in Apeldoorn en Zutphen, waar ik me voornamelijk op 

prothesiologie van heup en knie heb toegelegd. Daarna heb ik een kleine twee 

jaar met mijn gezin in Auckland, Nieuw-Zeeland gewoond en me daar middels 

twee fellowships verder gespecialiseerd in schouderproblematiek en hand-/pols 

chirurgie, inclusief traumatologie. Tot aan mijn start in Tiel heb ik als 

orthopedisch chirurg in Rotterdam gewerkt. 

Mijn aandachtsgebieden zijn: Bovenste extremiteit, Heupprothesiologie, 



 

Knieprothesiologie, Traumatologie 

 

Naast mijn werk als orthopedisch chirurg ben ik actief als toezichthouder in de 

zorg en heb als zodanig zitting in de Raad van Commissarissen van een grote 

ondersteunende organisatie voor huisartsenzorg in de regio 

Arnhem. Daarnaast heb ik als lid-beroepsgenoot zitting in het Regionale 

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in ’s-Hertogenbosch. 

Ik woon in Nijmegen met mijn partner en twee kinderen. In mijn vrije tijd zit ik 

graag op de mountainbike, racefiets en motor.”  

 

 

 

 
 

 

 

Mutaties 

 

 

 

Specialisten 

Gestart:  

 Per 1 april start uroloog Dhr. Sven Wagenaar met zijn werkzaamheden 

bij Ziekenhuis Rivierenland. 

 

 

 

 
 

 

 

Agenda 

 

 



 

Donderdag 29 juni 2023 - Save the date: 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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