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In onze gezamenlijke ‘Regiovisie’ hebben we afgesproken om de handen
ineen te slaan voor een gezond Rivierenland. Daarbij praten we niet alleen
over genezen en behandelen, maar ook over voorkomen. Dat is immers
altijd beter! Een gezonde leefstijl, een rookvrije generatie, ondersteunen
bij laaggeletterdheid; het hoort er allemaal bij.
Om dit concreter te maken, gaan de huisartsen uit de regio en de specia
listen uit ZR deze maand samen naar de ‘Sandwich Cursus’. Deze twee
jaarlijkse bijeenkomst staat in het teken van ontmoeten en elkaar inspireren.
Je werkt immers beter samen als je elkaar kent. Dit keer staat de ‘Regiovisie’
centraal en gaan we gezamenlijk bespreken waar stappen gemaakt kunnen
worden. Dit brengen we dan weer terug bij onze partners van de thuiszorg,
verpleeghuizen, andere zorgverleners in de regio en de zorgverzekeraar en
gemeente. Om daadwerkelijk stappen te gaan zetten. Zo kunnen we samen
de beste zorg bieden aan iedereen in de regio die dat nodig heeft.
We bieden graag met dit nieuwe ZR Magazine een interessant kijkje vóór en
achter de schermen van ons ziekenhuis. En daarbij staan wij uiteraard open
voor suggesties van onze lezers!

Marc Hendriks & Wendy Bosboom

het Laboratorium

ZR.magazine
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Ziekenhuis Rivierenland is een regionaal ziekenhuis dat samenwer
king hoog in het vaandel heeft staan. Samenwerking met de huisartsen,
verloskundigen, thuiszorg, verpleeghuizen en alle andere zorgverleners
in de regio. Maar bijvoorbeeld ook met het St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein. In onze visie kunnen we alleen samen werken aan toe
gankelijke en betaalbare zorg voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Handen ineen

Contact
Ziekenhuis Rivierenland
Afdeling Communicatie
President Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
T: (0344) 67 44 13
M: communicatie@zrt.nl



Welkom bij ZR Magazine, het nieuwe tijdschrift van
Ziekenhuis Rivierenland. In deze uitgave praten we
u voortaan vier keer per jaar bij over ons ziekenhuis.
Wat is er nieuw? Waar zijn we mee bezig? Wie werken er
in het ziekenhuis, voor en achter de schermen? En wat
vinden patiënten van onze zorg? Het zijn zo maar een
paar vragen die we in dit magazine willen beantwoorden.
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kort
nieuws

Een trein van
nieuwe laagbedden
Ziekenhuis Rivierenland heeft onlangs veertig
nieuwe bedden aangeschaft voor alle één
persoonskamers op de verpleegafdelingen
waar kwetsbare ouderen verblijven.

Behoefte aan een luisterend oor?
Heb je behoefte aan een luisterend oor? Zit je
ergens mee? Sta je voor een moeilijke keuze?
Dan kun je een beroep doen op de geestelijk
verzorgers van Ziekenhuis Rivierenland.
Zij zijn er voor alle patiënten en hun naasten,
ongeacht achtergrond of levensbeschouwing.
Je kunt de geestelijk verzorger vragen voor een gesprek
over grote vragen, maar ook als je gewoon even tot jezelf
wilt komen. Het gesprek kan gaan over verdrietige, mooie
of ontroerende dingen die je in je leven hebt meegemaakt.
Of over met wie of wat je je verbonden voelt. Het gesprek
met een geestelijk verzorger is altijd vertrouwelijk.
De geestelijk verzorger ondersteunt bij het maken
van keuzes die bij jouw levensovertuiging passen,
maar bijvoorbeeld ook bij rituelen als een ziekenzalving
of bij een afscheid, gebed, doop of naamgeving.

Minder vaak prikken
in de prostaat
Prostaatkanker komt veel voor bij
mannen boven de 60. Er zijn verschillende onderzoeken voor prostaat
kanker, zoals een PSA-test (urineonderzoek), een echo, prostaat
biopten of een MRI. Nieuw in Ziekenhuis
Rivierenland is de select-MDX-test.

Neem contact op met:
de geestelijk verzorger via de verpleging of via:
 e-mail: geestelijk.verzorger@zrt.nl
 telefoon: 0344-674522
Geestelijk verzorger Riekie Dunnewind

Nieuw in ZR: de LIA-techniek
De orthopaeden in Ziekenhuis Rivierenland maken sinds
kort gebruik van de LIA-techniek bij het plaatsen van een
knieprothese. LIA staat voor Lokale Infiltratie Anesthesie.
Het betekent dat de patiënt plaatselijke verdoving in hoge
concentraties in zijn knie krijgt ingespoten.
Het voordeel van die methode
is dat patiënten twee uur na de
ingrijpende operatie alweer op de
rand van hun bed kunnen zitten en
na vier uur uit bed kunnen om een
stukje te lopen. Orthopeed Maar-
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Het ziekenhuis wil deze kamers niet alleen seniorvriendelijk, maar vooral ook veilig voor deze doelgroep maken. Dat wil zeggen dat oudere patiënten
hier op een verantwoorde manier zelfstandig in
en uit hun bed of stoel moeten kunnen komen.
Manager Laurens Nieuwenhuis: “We zijn heel
blij met de veertig extra laagbedden, waarbij
ook een valmat is meegeleverd. Als we het
bed van een onrustige patiënt in de laagste
stand plaatsen met een valmat ernaast, wordt
de kans op een ernstige val met complicaties
aanmerkelijk verkleind.”
Het ziekenhuis heeft voor oudere patiënten nog
een wens, namelijk een seniorvriendelijke stoel
op iedere kamer. Daar wordt nog aan gewerkt!

ten Ellis: “Zo wordt de eerste pijn
na de operatie beperkt en heeft
de patiënt veel sneller de beweeglijkheid van de knie terug. Omdat
er zo snel na de operatie al kan
worden begonnen met bewegen,

is het resultaat veel duurzamer.”
Door de LIA-techniek kan de
fysiotherapeut al snel na de
operatie beginnen met de
revalidatie. En mag de patiënt
meestal de dag na de operatie
al naar huis.

Dit is gebaseerd op het gebruik van een
specifieke marker in de urine. Als er in de
urine bepaalde markers worden gevonden,
betekent dit een verhoogde kans op prostaatkanker. De uitkomst geeft aan hoe hoog
het risico is dat een man met een verhoogde PSA-waarde prostaatkanker heeft die een
behandeling nodig heeft. Met de uitkomst
van de select-MDX-test in de hand kan de
arts bepalen of er nog een MRI en biopsie
nodig is. Bij een biopsie worden weefselprikken gedaan die beoordeeld worden in
het laboratorium. Door de nieuwe selectMDX-test is het minder vaak nodig om een
biopsie uit te voeren.

Meer informatie op:
www.ziekenhuisrivierenland.nl/
afdelingen/orthopedie
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Vervelende wond?
Kom naar het
Wondteam!
Wonden zijn er in alle soorten en maten.
Op kleine wondjes plak je een pleister of een
gaasje. Maar als het groter of complexer is,
kan het Wondteam van Ziekenhuis Rivierenland
een oplossing bieden!
Doorligwonden, brandwonden, wonden die ontstaan
na een ongeluk of wonden aan de voeten als complicatie bij diabetes zijn complexe wonden. Om patiënten
hiermee goed te kunnen helpen, wil de wondverpleegkundige alles weten van de wond. Hoe is deze ontstaan? Is er sprake van een aandoening die invloed heeft
op de genezing? Soms is extra onderzoek nodig voordat
er een behandelplan kan worden gemaakt. Dit gebeurt
in overleg met de chirurgen.
Het Wondteam heeft zowel dermatologische als chirur
gische expertise. Voor het behandelen van complexe
wonden is specifieke kennis en ervaring nodig waarvoor
de wondverpleegkundigen een aparte opleiding volgen.
Het Wondteam van Ziekenhuis Rivierenland bestaat uit
verpleegkundig specialisten, wondverpleegkundigen
en gespecialiseerde doktersassistenten. Het team werkt
nauw samen met de onder andere (vaat)chirurgen, dermatologen en revalidatieartsen. Het Wondteam houdt
ook spreekuur in de Barbara Polikliniek in Culemborg.
Het Wondteam is te bereiken via: 0344 – 726674.

ZR.magazine

5

zorg bij kanker

Kanker zet je wereld op z’n kop

“Er is steeds
meer mogelijk”
Als het vermoeden bestaat dat je kanker hebt,
is het prettig zo snel mogelijk te weten waar
je aan toe bent. In Ziekenhuis Rivierenland
kunnen patiënten terecht voor een groot
aantal oncologische onderzoeken en
behandelingen. Gespecialiseerde
artsen en verpleegkundigen zorgen
er samen voor dat je snel duidelijkheid
hebt en vervolgens de beste
behandeling krijgt.
Zorg en persoonlijke
begeleiding dicht
bij huis.

M

anuel Tjin-A-Ton, internist-oncoloog
en voorzitter oncologiecommissie:
“Als je de diagnose kanker krijgt, staat
je wereld op z’n kop. Bij ‘kanker’ denken we vaak aan het allerergste. Gelukkig neemt
de overlevingskans van mensen met kanker nog
steeds toe. 65 procent van alle patiënten die in
2013 de diagnose kanker kregen, was vijf jaar later
nog in leven. Dat komt door betere en snellere
diagnoses en behandelingen. Kanker is tegenwoordig steeds vaker een chronische ziekte die
goed te behandelen is.”

Voor een groot aantal vormen kanker kunt u
terecht in Ziekenhuis Rivierenland. Maar we
werken ook samen met andere ziekenhuizen.
Zo hebben we een regionaal samenwerkingsverband met het Universitair Medisch Centrum
Utrecht (UMCU), het Antoniusziekenhuis in
Nieuwegein, Meander Medisch Centrum in
Amersfoort en het Diakonessenhuis in Utrecht.
We kunnen bovendien expertteams raadplegen
als dat nodig is.

Minder belastend
Er is steeds meer mogelijk bij (het vermoeden van)
kanker. Een voorbeeld in Ziekenhuis Rivieren
land is het onderzoek naar prostaatkanker. Een
verhoogde PSA-waarde in de urine kan duiden
op kankercellen in de prostaat. Om daar meer
duidelijkheid over te krijgen, was tot voor kort
een biopt nodig. Bij een biopt wordt een stuk-

Een lichtpuntje
Trudi van Baaijen: “Ik kreeg tot mijn
grote verrassing het aanbod om
gebruik te maken van een E-bike
tijdens het behandelingstraject.
Het voordeel daarvan is dat bewegen niet afhankelijk was van mijn
vermoeidheid. Ik heb er zes maanden op gefietst, door weer, wind
en regen; gewoon omdat het kon.
Het was een lichtpuntje in die
periode van mijn leven. Afstanden
werden niet beperkt en de verminderde energie niet hélemaal
verbruikt. Dit heeft mij juist
energie gegeven en het gevoel van
‘ik voel de wind, de zon en
de regen... ik leef’.”
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Extra comfort
Extra comfort voor mensen met kanker.
Daarvoor zetten de Vrienden van Ziekenhuis
Rivierenland zich al 25 jaar in. Bijvoorbeeld
met extra zachte stoelen, een krantenservice
op de oncologische dagbehandeling, het
elektrische-fietsenplan, een beweegroute in
en om het ziekenhuis en de kookworkshops
(samen met Roparun team 166).
Wilt u hieraan een bijdrage leveren?



www.vriendenvanzrt.nl.

je weefsel weggenomen uit de prostaat. Dat
is geen prettig onderzoek. Door een nieuwe
methode om urine te testen (MDX-select), is het
veel minder vaak nodig om tot een biopt over
te gaan. Harmke Verwoerd, verpleeg
kundig
specia
list urologie: “Bij de meeste patiënten
is het nu niet meer nodig om te prikken in de
prostaat. De nieuwe test is nauwelijks belastend
en even betrouwbaar.”

We kijken verder
In Ziekenhuis Rivierenland kijken we verder dan
alleen de ziekte. Er is veel aandacht voor de
‘zorg rond kanker’, zoals voeding, persoonlijke
verzorging, bewegen, psychosociale ondersteuning en oncologische revalidatie. Denk bij
voeding bijvoorbeeld aan een kookworkshops
voor mensen die een chemokuur volgen. Door
de behandeling verliezen zij hun smaak en trek
in eten. Terwijl goed eten belangrijk is voor het
herstel. Een ander voorbeeld zijn de E-bikes die
patiënten kunnen lenen. Beweging helpt bij het
herwinnen van conditie en vertrouwen in het
eigen lichaam. Verder zijn er in het ziekenhuis
regelmatig workshops uiterlijke verzorging. Met
professionele tips kunnen mensen er ook tijdens hun ziekte verzorgd uitzien en dat komt
het zelfvertrouwen ten goede.



Kijk voor meer informatie op:
www.ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/
zorg-bij-kanker
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medezeggenschap

Mensenziekenhuis
zoekt gedreven
zorgprofessionals
(M/V)

De Patiëntenadviesraad
is er voor
alle patiënten!
De PAR bestaat uit:

Hoe ervaren patiënten hun behandeling in
het ziekenhuis, de manier waarop ze worden
ontvangen en de wachttijden? Kunnen patiënten
goed de weg vinden en worden hun belangen
voldoende meegenomen in de beslissingen die
het ziekenhuis neemt?

Teus van Eck: “Als oud-huisarts vind
ik het belangrijk om mijn kennis en
ervaring te blijven inzetten voor de
patiënten in Rivierenland. Dat is ook
de reden dat ik van harte ‘ja’ heb gezegd tegen de uitnodiging van de PAR.
Binnen de raad houd ik me bezig met de
informatieverstrekking aan de patiënt.”

Rieks Cornelisse: “Bijna veertig jaar
heb ik een groothandel gerund en
deze veel meer op cijfers dan op
commerciële vaardigheden geleid.
Toen ik voor de PAR gevraagd werd
om mee te kijken naar de economische
aspecten die in het ziekenhuis spelen,
sprak mij dat zeer aan.”
Tea Leenhouts: “Met Ziekenhuis
Rivierenland heb ik, als inwoner van
het verzorgingsgebied, al meer dan
35 jaar op meerdere manieren te
maken gehad: als bezoeker, patiënt
en anderszins, altijd op een positieve
manier. Ik wil me dan ook graag inzetten
voor de belangen van de patiënten van dit
ziekenhuis.”

Ziekenhuis Rivierenland is een regionaal ziekenhuis met
een breed zorgaanbod en volop kansen om jezelf te
ontwikkelen. We noemen onszelf niet voor niets het
‘mensenziekenhuis’. We zijn altijd op zoek naar professionals
die net als wij willen samenwerken aan een gezond
Rivierenland. Gaat jouw hart daar sneller van kloppen?

Dat is het terrein van de
patiëntenadviesraad (PAR).
Deze raad vertegenwoordigt
de belangen van patiënten, hun
naasten en bezoekers. De PAR
denkt, praat en beslist mee over
onderwerpen die voor deze
groepen van belang zijn. Heeft u
een idee hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Laat het ons
weten. Wij zetten ons graag in
voor een (nog) beter ziekenhuis!

Zo werkt de PAR
De PAR adviseert de Raad van
Bestuur over ontwikkelingen
in het ziekenhuis. Soms geeft
de PAR ook ongevraagd advies.
Dat kan gaan over beleids
matige onderwerpen, maar
ook over andere relevante
onderwerpen zoals patiënten
voorlichting, kwaliteit en
veiligheid.

Contact PAR Ziekenhuis Rivierenland
Postbus 6024, 4000 HA Tiel

Kijk op www.ziekenhuisrivierenland.nl
voor onze actuele vacatures



e-mail: PAR@zrt.nl



telefoon: (0344) 67 43 41



secretariaat: Petra Fransen
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Henk Pronk: “Patiëntveiligheid en
kwaliteit van zorg: dat is de portefeuille die gezien mijn werk - free
lance manager kwaliteit-, veiligheid-,
milieu-, MVO- en bedrijfscontinuïteit
met een sterke link naar automatisering
- goed bij mij past. Fijn om dat in ‘mijn’ regio
en in ‘mijn’ ziekenhuis te mogen oppakken!”

Hilde Kuus: “Als makelaar/taxateur
spreek ik veel mensen in de regio.
Mede hierdoor ben ik gevraagd
voor de PAR. We bekijken elke vraag
vanuit patiëntperspectief. Dat vind
ik belangrijk, zeker binnen mijn aandachtsgebied ‘gastvrijheid’. Je denkt daar
misschien niet direct aan bij een ziekenhuis,
maar de manier waarop je wordt ontvangen
en bejegend is van groot belang, juist als je
je kwetsbaar voelt.”
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arts aan het woord
De regio Rivierenland telt steeds meer
kwetsbare oudere patiënten. Vaak hebben
zij zowel lichamelijke klachten als psychische
en sociale problemen die invloed hebben op
hun functioneren. De afdeling Geriatrie van
Ziekenhuis Rivierenland zet zich in voor goede
zorg voor deze groep. Marlies Ossewaarde is
klinisch geriater. In deze rol heeft zij aandacht
voor de oudere patiënt in zijn of haar geheel.
En betrekt zij ook andere specialismen in het
ziekenhuis bij de zorg voor oudere patiënten.
Want zij hebben als geen ander extra aandacht
en expertise nodig.
Waarom heb je gekozen voor de
specialisatie geriatrie?
Toen ik promotieonderzoek deed, werd er door
een collega tegen me gezegd dat dit vak wel
bij me zou passen. Ik heb toen een dagje meegelopen en voelde me meteen aangesproken,
omdat je iets kunt betekenen voor de kwali
teit van leven van deze kwetsbare doelgroep.
Je kunt met een operatie of therapie een fysiek
probleem oplossen, maar je moet een stap
verder gaan om ook de kwaliteit van leven
te kunnen verbeteren. Stel dat iemand z’n
heup breekt en in het ziekenhuis terechtkomt. Dan kan het opvallen dat die patiënt
ook geheugenproblemen heeft. Dat kunnen
wij onder de aandacht brengen bij de familie of de huisarts en zo nodig verder in kaart
brengen. Die signalerende functie is van grote
waarde en het mooie aan mijn vak. Het draagt
ook bij aan doelmatige zorg. ”
“Ik voel me als geriater als een vis in het water.
Ik hoor de meest uiteenlopende, interessante
en soms ook aangrijpende levensverhalen. Die
interesseren mij. Het vormt de context van het
probleem van de patiënt en maakt dat ik mijn

Geriater

Marlies
Ossewaarde

“Je kunt pas van het uitzicht
op de berg g
 enieten als je
ook het dal hebt gezien”
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vak zo leuk vind. Er heeft wel eens een patiënt
een dansje gemaakt in de spreekkamer waarmee ze liet zien hoe belangrijk dit voor haar
was. Geweldig! Voor de patiënt heeft dat als
meerwaarde dat je begrijpt waarom iemand
iets wel of niet wil. Zo kan ik de professional
zijn die zo’n wens mede mogelijk maakt.”

Je kwam in 2013 bij Ziekenhuis
Rivierenland binnen. Wat heb je de
afgelopen jaren zien veranderen?
“Er was hier toen nog geen afdeling geriatrie.
Ik heb dit samen met een collega opgezet;
dat was natuurlijk pionieren. Voor mij een
fantastische periode. Het was best ‘bikkelen’
maar mijn oma zei altijd: ‘Je kunt pas van het
uitzicht op de berg genieten als je ook het
dal hebt gezien’. En dat is waar! Inmiddels is
Geriatrie in Ziekenhuis Rivierenland op koers.
We hebben niet voor niets op de voorkant van
ons meerjarenbeleidsplan een zeilboot staan.
Dat bootje is de afgelopen jaren gaan varen.
We hebben het opgetuigd, de bemanning bij
elkaar gezocht en onze koers bepaald.”

Liggen jullie inmiddels op koers?
“De koers is gericht op de kwaliteit van de
zorg. Dat staat met stip op één. Zorg met aandacht voor de mens achter de patiënt is één
van onze kernwaarden. Een andere kernwaarde is groei. En dan hebben we het over groei
als team, persoonlijke groei en groei van het
aantal patiën
ten. En dat alles ten behoeve
van de kwaliteit. Daarnaast hebben we een
aantal speer
punten. We werken bijvoorbeeld continu aan het verbeteren van onze
zorg. Op de geheugenpoli en de valpoli realiseren we bijvoorbeeld diagnostiek in één
dag (one-stop-shop model). Datzelfde geldt
voor de spoedpoli waar we o.a. geriatrische
revalidatie
zorg-beoordelingen doen. Daar
bepalen we in een ochtend of een patiënt
daarvoor in aanmerking komt. Verder gaan
we onze pre-poli nog verder ontwikkelen.
Hier zien we patiënten preoperatief of prechemo en is ook aandacht voor behandeldilemma’s en advanced care planning.”
“Sinds kort hebben we ook een verpleegkundige poli. Als mensen worden opgenomen
met een delier (plotselinge verwardheid, red.)
en daarna niet gaan revalideren, bekijken onze
verpleegkundigen op deze poli of er andere
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samen beslissen

Naar de dokter?
Stel de 3 goede vragen!

nazorg nodig is. Patiënten worden er cognitief
gescreend. Een delier is soms een traumatische belevenis. Hier is ook aandacht voor. Verder wordt gekeken of er een indicatie is voor
nadere cognitieve analyse. Ten slotte worden
op deze verpleegkundige nazorgpoli patiënten
gezien die recent de diagnose dementie hebben gekregen. Een gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie controleert daar of het goed
gaat met de medicatie en geeft psycho-educatie
over de diagnose.”

Wat is het doel van al deze acties?
“Deze ontwikkelingen in ons werk zijn belangrijk.
Neem bijvoorbeeld de diagnose dementie: dit
kan een enorme impact hebben op de patiënt.
We willen dat de geriaters voldoende tijd hebben voor de patiënt, om uit te leggen wat die
diagnose precies betekent en wat er vervolgens
gaat gebeuren. Ik vind het heel waardevol dat
we daar op deze manier meer tijd voor kunnen
vrijmaken, ook al vraagt dat soms heel wat gepuzzel. Gelukkig hebben we een fijn team met
nog twee geriaters en twee verpleegkundigen
die momenteel de geriatrie opleiding doen.
Daardoor kunnen we het met elkaar zo organiseren.”

ouderen in de regel langer thuis wonen en het
screenen gericht is op behoud van kwaliteit
van leven. Het is mooi dat dit gebeurt omdat
we de zorg op deze manier transmuraal goed
op elkaar kunnen laten aansluiten. Daar kan ik
ontzettend blij van worden. Natuurlijk moeten
we nog kijken hoe we dat goed kunnen regelen met elkaar en daarbij moeten we uiteraard
realistisch blijven. Maar ik blijf graag dromen!”

“Ik blijf
graag
dromen!”

Wie naar een specialist in het ziekenhuis gaat voor
onderzoek of behandeling, krijgt bijna altijd meerdere
mogelijkheden voorgelegd. Deze of een andere behande
ling, nog even aankijken, naar een andere zorgverlener…
en zo zijn er nog wel meer mogelijkheden. Wat het beste
is, hangt af van een aantal zaken en persoonlijke om
standigheden. Het is daarom belangrijk om samen met
de arts deze mogelijkheden goed te bespreken.
Daar kunnen 3 goede vragen bij helpen.

Vraag 1
Wat zijn mijn mogelijkheden?
Zet samen met de arts op een rijtje welke mogelijkheden er zijn. Dat zijn er altijd minstens twee.
Bijvoorbeeld: Een lichamelijk onderzoek of een
scan? Fysiotherapie of een operatie? Welk soort
operatie? Direct behandelen of eerst afwachten?
En soms is niets doen ook een optie.

Wat zie je voor de toekomst?
Waar koersen jullie nog meer op?
“Onderwijs is ook een belangrijke boei op onze
vaartocht. Ons doel is om rond 2022 minimaal
de helft van het ziekenhuis geschoold te hebben
op het gebied van geriatrie. We nemen onze
collega’s mee in ons vakgebied door bijvoorbeeld onderwijs en klinische lessen te ge ven.
Ook zijn we betrokken bij het ontwikkelen van
e-learnings, bij scholingen voor huisartsen en
de organisatie van het minisymposium in de
Judithzaal over Vrijheids Beperkende Interventies op 5 maart. Waar we naar toe willen in de
nabije toekomst, is dat ook andere afdelingen
standaard het geriatrieteam in consult vragen
als er ouderen van boven de zeventig worden
opgenomen die kwetsbaar zijn bij screening
(proactieve consultvoering bij kwetsbaarheid).
Zij worden bij opname gescreend op kwetsbaarheid. Hoe eerder wij daarbij in beeld zijn,
hoe meer we kunnen betekenen voor de patiënt
waardoor we bijvoorbeeld functieverlies tijdens
opname kunnen voorkomen of beperken.”
“We zien dat ook de huisartsen in de regio
ouderen meer gaan screenen op kwetsbaarheid. Dat is een hele goede ontwikkeling omdat

12

“We zien dat we hier op de poli steeds complexere vragen krijgen. Dat komt omdat mensen steeds ouder worden, langer thuis willen
wonen en de regio vergrijst. Dat heeft gevolgen voor ons werk. Het betekent dat we duidelijk prioriteiten moeten stellen. Dat doen we
natuurlijk samen met de patiënt. Ik vraag altijd:
wat kan ik voor u doen, of waar wilt u mee
naar huis als u straks de spreekkamer verlaat?
En dan krijg je vaak verrassende antwoorden.
Iemand zegt dan bijvoorbeeld: ‘Ik ga achteruit,
maar ik wil zo graag zelf mijn boodschappen
blijven doen.’ Prima, dan gaan we daar aan
werken. Voor kwetsbare ouderen is het motto
‘Use it or lose it’ echt van belang. Behoud van
functionaliteit is heel belangrijk, want wat je
niet meer gebruikt kan achteruit gaan, denk
bijvoorbeeld aan conditie. En dan hebben we
het opnieuw over de kwaliteit van leven.”



Vraag 2
Wat zijn de voor- en nadelen
van die mogelijkheden?
Ieder onderzoek of behandeling heeft vooren nadelen. Zo kan een operatie klachten
snel verhelpen, maar er zijn misschien ook
risico’s aan verbonden. Vraag de arts naar
resultaten van de verschillende behande
lingen. Wat kan een behandeling opleveren?
Kun je na de operatie weer sporten, v
 erhoogt
de behandeling de overlevingskans of
vermindert het de pijn?

Tips voor
het gesprek
met een arts
• Bereid je voor met de informatie in het
patiëntenportaal MijnZR, kijk op
www.mijnzr.nl
• Zeg het als je iets niet helemaal begrijpt
• Vertel het als je ergens over twijfelt
• Neem je vragen mee op papier en schrijf
de antwoorden op. Zo kun je thuis de
antwoorden nog even rustig nalezen
• Vat het gesprek aan het einde in
je eigen woorden samen
• Neem iemand mee naar het gesprek
• Neem het gesprek op, zodat je thuis nog
eens kunt beluisteren wat er is gezegd

Vraag 3
Wat betekent dat in mijn situatie?

Kijk voor meer informatie over
de afdeling Geriatrie op:
www.ziekenhuisrivierenland.nl/afdelingen/
geriatrie-ouderengeneeskundezorg-bij-kanker
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Handige websites
Jouw persoonlijke situatie is belangrijk voor de
keuze voor een bepaald onderzoek of een behandeling. Hoe is je thuissituatie, wat is je beroep, hoe oud
ben je, wat zijn je wensen en doelen? Wat past het
beste bij jouw kwaliteit van leven? Ook voor de arts
is het belangrijk om dit te weten.

ZR.magazine

• www.3goedevragen.nl
• www.begineengoedgesprek.nl/tips-andere-tips
• www.consultkaart.nl
• www.ziekenhuisrivierenland.nl/
bezoek-en-opname/samen-beslissen
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Floris Vos
vaatchirurg
Hanneke Evertse
verpleegkundig
specialist vaatchirurgie

Sylvia Haak
vasculair diagnostisch
laborant

Anita Peeters
internist

Marielle Stokkink
verpleegkundig
specialist wondzorg
Richard Aalbers
orthopedisch
schoenmaker

Sandra Kragten
polikliniek
assistente

Jeroen Cuijpers
vasculair
diagnostisch
laborant

Jeanette van Dee
wondverpleegkundige

afdeling in beeld

Nieuw in
het ziekenhuis:
de Diabetische
Voetenpoli
“Als je niet op tijd ingrijpt, kan een klein wondje op
de teen bij diabetespatiënten leiden tot amputatie
van het hele onderbeen”. Vaatchirurg Olaf Bakker is
heel stellig als hij vertelt over het belang van goede
diabetische voetenzorg.

H

Michiel Flipse
podotherapeut

India Siriram
diabetes
verpleegkundige

et aantal mensen met diabetes (of
tewel suiker
ziekte) stijgt. In 2025
hebben naar verwachting 1,4 miljoen
Nederlanders de ziekte. Een kwart van
alle patiënten met diabetes (dat zijn in Rivieren
land zo’n 2000 mensen per jaar) krijgt te maken
met voetproblemen. Zij kunnen sinds enige
tijd door de huisarts worden doorverwezen
naar de Diabetische Voetenpoli van Ziekenhuis
Rivierenland. Hier worden hun voeten in één
ochtend grondig onderzocht. Dezelfde dag
krijgen zij de uitslag.

Wanneer verwijst de huisarts
naar de Diabetische Voetenpoli?

Birgit van der Heijden
podotherapeut

Diabetespatiënten kunnen bijvoorbeeld een
verminderd gevoel onder hun voeten hebben.
Dit zorgt ervoor dat zij (beginnende) wondjes
aan de voet niet goed opmerken. Er kan ook
stijfheid van de voetgewrichten ontstaan en zo

“Alle onderzoeken
en controles
op één dag”
Niet op de foto:
Erik Slim, revalidatiearts
Olaf Bakker, vaatchirurg
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kan de stand van de voet langzaam veranderen.
De voet krijgt dan te maken met toegenomen
drukpunten, zonder dat de patiënt dat merkt.
Verder kunnen de bloedvaten worden aangetast. Als die vernauwen, stoomt er minder
bloed door de voet. Dit bemoeilijkt de genezing van wondjes. En dan kan een klein wondje
in korte tijd tot grote problemen leiden.

Waarvoor kunt u op de
Diabetische Voetenpoli terecht?
De vaatchirurg, revalidatie arts, verpleegkundig
specialist en wondverpleegkundige stellen op
de poli samen een diagnose en een behandelplan op. Als het nodig is, wordt de patiënt ook
gezien door een orthopedisch schoenmaker,
gipsverbandmeester of diabetes verpleegkundige. Zo geven zij samen vorm aan de diabetische voetenzorg in Ziekenhuis Rivierenland.
Alle onderzoeken en controles vinden plaats
op één dag en één locatie, zodat patiënten in
één dag een diagnose en passend behandelplan krijgen.



1,2
miljoen

Ruim 1,2 miljoen
Nederlanders
hebben diabetes,
dus 1 op de 14
Nederlanders
(7%). Iets meer
mannen dan
vrouwen.

2000
het aantal
mensen in
Rivierenland
dat te maken
krijgt met voetproblemen die
veroorzaakt
worden door
suikerziekte.

Neem contact op met de
Diabetische Voetenpoli via:
(0344) 67 40 41.
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Vaatchirurgen
halen het niveau
van topcentra
naar Tiel
Patiënten met verstopte slagaders
in de benen zijn in Ziekenhuis
Rivierenland in goede handen.
De vaatchirurgen in Tiel behoren
tot de top in hun v
 akgebied en
werken multidisciplinair samen
met zorgverleners zowel binnen
als buiten het ziekenhuis.
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V

aatchirurgie is een veelzijdig
vakgebied dat volop in bewe
ging is. Methoden veranderen
en de technieken zijn de laatste jaren enorm verbeterd. Zo worden
patiënten steeds vaker endo
vasculair
- bijvoorbeeld via een gaatje in de lies
- geopereerd. Dat is vaak nauwkeuriger
en minder belastend voor de patiënt
dan open vaatchirurgie. Olaf Bakker
is een vermaard vaatchirurg. Hij werkt
behalve in Nederland ook een week per
maand in Leipzig. Daar zit het meest
toonaangevende centrum van Europa
als het gaat om vaatchirurgie en dan
met name die endovasculaire technieken. Bakker: “Wat wij doen is het aanprikken, dotteren en openmaken van
verstopte slagaders in de benen. Dat
doen we bij patiënten die pijn hebben
of die op hun voeten wonden hebben
die door de slechte doorbloeding niet
genezen.”

Veel vooruitgang
Bakker: “De laatste jaren is er veel
vooruitgang geboekt in het openmaken
van die allerkleinste slagadertjes tot in
de voet. We kunnen nog niet alles, maar
al veel meer dan een paar jaar geleden.
Het mooie is dat we dat in Tiel gewoon
onder lokale verdoving kunnen doen,
eventueel met een roesje als de patiënt
dat prettiger vindt. Door aan te prikken
via de lies kun je die kleine slagaders
allemaal openmaken.”
Bakker: “Het team bestaat uit onder 
andere podotherapeuten, wondverpleegkundigen, een verpleegkundig
specialist en een gipsmeester. Daarnaast is er intensief contact met de
huisartsen en de thuiszorg. Die samenwerking is cruciaal omdat het soms
maanden kan duren voordat een wond
genezen is. In die periode moeten de
zorgverleners goed met elkaar com-
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“De laatste
jaren is er
veel vooruit
gang geboekt
in het open
maken van de
allerkleinste
slagadertjes
tot in de
voet”

hadden geen idee wat er in de thuis
situatie gebeurt. Is er thuiszorg? En zo
ja, heeft die verpleegkundige ervaring
met dit soort wonden? Kortom, er
was geen continuïteit en communi
catie ontbrak. Dat gaan we nu stroom
lijnen, samen met een externe partij.
Zij gaan ons helpen met een digitaal
portaal waarin alle betrokken partijen
informatie over de patiënt kunnen vinden. Dat gaat niet alleen kwaliteit ver
hogend, maar ook kostenbesparend
werken.”

Hoog complex
municeren. Stel dat er bijvoorbeeld
op zaterdagavond iets vervelends
gebeurt met een wond, dan moet de
dienstdoende huisarts terug kunnen
lezen wat er aan de hand is. Dat zijn
we nu aan het stroomlijnen.”

Transmurale taskforce
Voor het stroomlijnen van die samenwerking is een transmurale taskforce
opgericht. “Dat is een groep met alle
zorgverleners en waarin bijvoorbeeld
ook twee vertegenwoordigers namens
de huisartsen zitten. We overleggen
hoe we de communicatie kunnen
stroomlijnen en de kennis kunnen
verbreden. Daarmee proberen we te
voorkomen dat patiënten te laat worden ingestuurd, maar ook weer niet te
vaak. We willen mensen niet onnodig
naar het ziekenhuis laten komen natuurlijk.”
“In de oude situatie kwam een patiënt
bij de huisarts met bijvoorbeeld een
wond die maar niet wilde genezen.
Op een gegeven moment werd die
patiënt bij ons ingestuurd, zodat wij
in het ziekenhuis konden meedenken.
Wij starten dan een behandeling, maar

De nieuwe werkwijze is bovenal beter
voor de patiënt, aldus Bakker. “Tiel is
een regionaal ziekenhuis waar niet alle
hoog-complexe interventies kunnen
worden gedaan. Maar dat geldt niet
voor de vaatchirurgie. Wij doen er de
hoogcomplexe interventies die ik in
Leipzig heb geleerd. Dat is één van de
beste centra op dit gebied, maar ik kan
het gewoon in Tiel toepassen. Zo halen
we het niveau van topcentra naar Tiel.
Dat is een mooie ontwikkeling voor het
ziekenhuis.”
“Vooral omdat het percentage diabeten,
rokende mensen en kwetsbare ouderen in onze regio hoger is dan gemiddeld. Het is natuurlijk heel fijn dat zij nu
gewoon in Tiel kunnen worden behan
deld. Wij zien de afgelopen drie jaar
het aantal behandelingen dan ook met
zo’n dertig procent stijgen. En die groei
zie ik de komende jaren nog wel even
doorzetten. Zo worden we het centrum dat we graag willen zijn: een plek
waar de beste zorg wordt geleverd en
waar we ons uiterste best doen om een
amputatie te voorkomen.”
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vrijwilligers

Helpen maakt happy!
Vrijwilligers maken het verschil in de samenleving én in ons ziekenhuis.
Door er te zijn voor een ander en door werk op te pakken dat anders blijft
liggen. Maar het vrijwilligerswerk levert hen ook iets op! Contact met
anderen, het gevoel nuttig te zijn en zelfvertrouwen bijvoorbeeld.

V

Abigaël van Bienen

erschillende wetenschappelijke
onderzoeken hebben aangetoond
dat vrijwilligerswerk goed is voor
lichaam en geest: vrijwilligers
hebben minder stress en een hogere levens
tevredenheid. Helpen maakt happy dus!
Gelukkig doen steeds meer Nederlanders
vrijwilligerswerk, inmiddels bijna één op de
twee. Steeds vaker doen zij dat vooral uit hun
eigen motivatie, bijvoorbeeld om nieuwe
vaardigheden te ontwikkelen, actief te blijven na het pensioen of om hun sociale netwerk uit te bouwen.

“Ik ben alweer tien jaar geleden
begonnen als vrijwilliger in dit ziekenhuis. Ik werkte toen nog, maar was
al aan het afbouwen. Dat kon toen
gelukkig nog. Ik ben nu twee middagen in de week als vrijwilliger aan
de slag in het ziekenhuis. Eén bij de
poliklinische OK en één bij de balie in
de centrale hal. De meesten van ons
werken op een vaste dag en daardoor
ken ik nog niet al mijn collega’s. De
mensen die ik ken, maak ik het leuk
mee. Soms kom ik binnenlopen en
dan vragen mijn collega’s: ‘Heeft
u een afspraak?’. Dan antwoord ik
lachend: ‘Ja, met mijn werk’.”

Bergen werk
Zorg verlenen kunnen wij in het ziekenhuis
niet alleen. De artsen, verpleegkundigen
en het ondersteunend personeel worden
daarom bijgestaan door bijna tweehonderd
enthousiaste vrijwilligers. Samen verzetten zij
bergen werk; maar liefst 25.000 uur per jaar!
Twee van onze vrijwilligers vertellen hier
waarom het werk voor hen zo belangrijk is.
Denk je aan de hand van hun verhalen nu
‘verhip, ik wil ook vrijwilliger worden’? Dan
kan dat! Paul Klaver is coördinator van de
vrijwilligers in Ziekenhuis Rivierenland. Hij is
altijd op zoek naar mensen die patiënten op
een gastvrije manier willen ondersteunen.
Het gaat daarbij om verschillende taken. Zo is
er voor iedere vrijwilliger wel iets passends te
vinden. Ook het aantal uren per week wordt
in overleg bepaald.

Meer informatie
Paul Klaver
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e-mail: paul.klaver@zrt.nl



telefoon: 06-43040895

MijnZR
MijnZR is het patiëntenportaal
van Ziekenhuis Rivierenland.
Via www.mijnzr.nl gaat u naar uw
persoonlijke digitale omgeving.

Wat heeft u nodig
voor MijnZR?

Wat kunt u
met MijnZR?

 en computer of laptop
E
met internet

• uw medisch dossier inzien
• uitslagen van onderzoeken bekijken
• uw persoonlijke gegevens inzien



Een DigiD met
sms-functie



Mobiele
telefoon

en wijzigen
• uw afspraken in het ziekenhuis bekijken
• een digitaal consult met uw arts starten
• online vragenlijst invullen
• herhaalrecepten aanvragen

Simpel inloggen in 3 stappen

1
Coby Broers
“Ik werk sinds oktober vorig
jaar in het ziekenhuis bij de
aanmeldzuilen. Ik doe ook
vrijwilligerswerk in een ver
zorgingshuis maar wilde er
graag nog iets naast doen.
Toen er vrijwilligers nodig waren,
heb ik me aangemeld. Ik heb
47 jaar gewerkt en ben altijd
van plan geweest om na mijn
pensionering vrijwilligerswerk
te gaan doen. Ik vind het fijn om
bezig te blijven en iets voor de
patiënten te kunnen betekenen.
We hebben een leuke groep dus
het is ook nog eens gezellig.”



2

Ga naar
www.mijnzr.nl

Klik op de knop
‘inloggen MijnZR’

www.mijnzr.nl

inloggen MijnZR



3
U ziet dan
onderstaand scherm

• Log in met DigiD
• Na het inloggen bent
u in MijnZR
• Log na gebruik weer uit

ZR.magazine
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Kimberley beviel van zoontje Hunter:

“Het ziekenhuis
voelt ondertussen
als een stukje thuis”
Kimberley en haar man Quint kennen Ziekenhuis Rivierenland goed. Hun twee eerdere kinderen werden ook in het
ziekenhuis geboren en in de zwangerschap van nummer
drie, Hunter, was Kimberley vaak ongerust.
“Het ziekenhuis voelt kleinschalig en persoon
lijk. Dat vinden wij erg prettig. Ik heb in de
laatste maanden als ik weer ongerust was
vaak gedacht: Ben ik nou een zeurkous?
Of: Vinden ze mij geen zeurkous? Maar nee
hoor, we werden altijd warm weer ontvangen.
Natuurlijk moeten ze professioneel zeggen
dat je beter een keer teveel kunt controleren
dan een keer te weinig… Maar hier zéggen ze
het niet alleen, je voelt het ook echt. Bij wie
we ook kwamen, ik heb me altijd in vertrouwde handen gevoeld en consequent dezelfde
zorgzaamheid ervaren.”

Persoonlijk contact
Quint vult aan: “Ik vond ook altijd voelbaar dat de medewerkers onderling goed en
persoonlijk contact hebben met elkaar, dat

de overdracht naadloos geregeld was en
iedere collega kon doorgaan op het punt

waar haar collega was gebleven. De suites
voor de bevallingen zijn prima, lekker ruim
en eerlijk is eerlijk: dat heb je ook wel nodig als
je zo lang bezig bent!”
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Wil jij ook jouw ervaring met Ziekenhuis
Rivierenland met ons delen in deze rubriek?
Stuur een mail aan zrmagazine@zrt.nl
en wie weet publiceren we jouw verhaal in
de volgende editie.

ZR.magazine

Kunnen we ook dingen beter doen?
Kimberley: “Ha ha, ja, het bed. Dat bed
waar je op bevalt, moet natuurlijk hyper
flexibel zijn en in allerlei standen kunnen

worden gezet. Maar als je er daarna een
nacht op moet slapen, ben je écht niet
blij. Dat is het enige wat ik kan bedenken
waar jullie de zorg nog zouden kunnen
verbeteren.”

Cameraploeg
Ondertussen gaat het super goed met Hunter. Hij groeit als kool en kijkt nieuws
gierig
en wakker de wereld in. Hunter heeft zijn
eerste minuten zelfs gedeeld met de rest van
Nederland: Kimberley en Quint hadden zich
opg
egeven voor het programma ‘Bevallen
met’, waardoor er een cameraploeg bij de bevalling aanwezig was.
Kimberley: “Hunter is onze derde baby en
ik vond het leuk om ook daar toch weer
iets b
ijzonders van te maken. Dus toen ik
de o
proep voorbij zag komen, heb ik ons
opgegeven. Ik vind het ook leuk voor Hunter
dat hij later een mooi document heeft van
de start van zijn leven!”
Quint: “Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook
wel fijn vond. Bobbi Eden was als bekende Nederlander bij de bevalling aanwezig. Je
voelt je soms best machteloos en ik was best
blij dat Bobbi een stukje van die onmacht
van me overnam!”
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Op het Lab werken 75 mensen





Het Laboratorium
krijgt wekelijks

4500

Dat betekent

11.000

aanvragen voor een
onderzoek binnen.

in totaal goed voor 53 FTE

buisjes bloed en urine
en iedere week

55.000
analyses.

Het Lab voldoet aan het strenge
kwaliteitskeurmerk ISO 15189.
Begin dit jaar zijn we opnieuw
voor vier jaar geaccrediteerd
en daar zijn we trots op!

Achter de
schermen
bij Het
Laboratorium

Het Lab bestaat uit drie onderdelen:

2

3

Prikpoli’s

Analyse laboratorium

Trombosedienst


Naast veel prikposten zijn er vier prikpoli’s in de regio:
Ziekenhuis
Rivierenland,
Tiel

Locatie: Rivierenland Ziekenhuis, Tiel
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Barbarakliniek,
Culemborg

Waterpoortkliniek,
Beneden-Leeuwen

Eerstelijns
Centrum Tiel (ECT)
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“Je kunt
pas van het
uitzicht op de
berg genieten
als je ook
het dal hebt
gezien”
Marlies Ossewaarde, geriater

