Nieuws

20 oktober 2021
Dagbestedingslocatie De Bliek (ont)zorgt al 40 jaar
Veertig jaar geleden opende Rivas dagbestedingslocatie De Bliek zijn deuren in Gorinchem. Deze
week wordt, samen met de bezoekers, op feestelijke...
Lees verder

06 oktober 2021
Bezoekers dagbesteding De Klimop maken vaartocht
Afgelopen week genoten de bezoekers van dagbesteding De Klimop in Leerdam van een zonnige
rondvaart over de Linge.
Lees verder

05 oktober 2021

Rivas wijkverpleging installeert 100e automatische medicijnendispenser
Mevrouw Trevisan – Niemantsverdriet uit Alblasserdam nam afgelopen week als 100e cliënt van
Rivas wijkverpleging de Medido in gebruik. Deze...
Lees verder

04 oktober 2021
Rivas wijkverpleging op seniorenbeurs Culemborg
Zorgverleners van Rivas wijkverpleging heten u zaterdag 9 oktober van harte welkom bij hun
stand op de Seniorenbeurs in Culemborg. Dit is een markt in...
Lees verder

04 oktober 2021
Bewoners Bannehof genieten van vaartocht door Biesbosch
Varen door de Biesbosch met bewoners van Bannehof. De zorgverleners dienden dat idee in voor
de CZ Verwenzorgprijsvraag 2021. En zij wonnen! De...
Lees verder

15 september 2021
Vernieuwende technieken en zorghulpmiddelen in de hoofdrol tijdens Rivas Innovatietour
Hoe laten we bij een toenemende zorgvraag de zorg steeds beter aansluiten bij de behoefte van
de bewoners en cliënten? Hoe helpen we zorgverleners bij...
Lees verder

07 september 2021
Yolande Mansveld nieuwe interim-directeur Beatrixziekenhuis
Per 13 september start Yolande Mansveld als directeur ad interim van het Rivas Zorggroep
Beatrixziekenhuis. Zij volgt directeur Anja Blonk op, die per...
Lees verder

02 september 2021
Woonlocatie Steijndeld opent pop up store in hartje Gorinchem
Of het nu gaat om meubels opknappen, fotograﬁe of handwerken: de bewoners van woonlocatie

Steijndeld in Gorinchem zijn bijzonder creatief. Sinds...
Lees verder

01 september 2021
Vergeet Mij Niet Route bij woonlocatie De Merlinge
Bij woonlocatie De Merlinge in Arkel is woensdag een Vergeet Mij Niet Route geopend. De route
bestaat uit een aantal tegels met daarop een blauwe...
Lees verder

23 augustus 2021
Maak kennis met het vrijwilligerswerk in verpleeghuis Tiendwaert
Op dinsdagavond 31 augustus organiseert Rivas-locatie Tiendwaert een inloopavond om kennis te
maken met het vrijwilligerswerk in het verpleeghuis....
Lees verder

22 juni 2021
Informatiemiddag over huren met zorg in Steijndeld

Rivas-locatie Steijndeld in Gorinchem opent op zaterdag 26 juni de deuren voor mensen die meer
willen weten over huren met zorg. Er kan een afspraak...
Lees verder

01 juni 2021
Project Rivas genomineerd voor James Lind Prijs 2021
Drie onderzoeken en drie toepassingen maken dit jaar kans op de James Lind Prijs 2021. Rivas
Zorggroep heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een...
Lees verder

21 mei 2021
Wethouder Kraaijeveld onthult zwaaistickers bij verpleeghuis Molenhoek
Wethouder Kraaijeveld lanceerde woensdag 19 mei bij Rivaslocatie Molenhoek de zwaaisticker.
Met het doorknippen van een lint met gekleurde handjes...
Lees verder

30 maart 2021
Vacature lid Cliëntenraad Rivas Wijkverpleging
De Cliëntenraad van Rivas Wijkverpleging zoekt leden die willen bijdragen aan de kwaliteit van de
wijkverpleging in de regio Alblasserwaard,...
Lees verder

17 februari 2021
Cliënten zeer tevreden over de zorg van Rivas Wijkverpleging
Een groot compliment voor onze zorgverleners van Rivas wijkverpleging. In de jaarlijkse PREMmeting van de zorg aan huis scoort Rivas namelijk over de...
Lees verder

25 januari 2021
Eerste bewoners woonlocaties gevaccineerd
Wat een bijzonder moment. We zijn vandaag begonnen met het vaccineren van onze bewoners.
De eerste bewoners zijn gevaccineerd op locaties De...
Lees verder

03 december 2020
Gouden Planetree-certiﬁcering voor alle woonlocaties en wijkverpleging van Rivas
Alle woonzorglocaties én de wijkverpleging van Rivas Zorggroep zijn wederom beloond met de
Planetree-certiﬁcering. Op 2 december namen...

Lees verder

06 november 2020
Eﬀect landelijke maatregelen op onze woonlocaties
Landelijk blijft de situatie rondom het coronavirus nog erg spannend. Ook in deverpleeghuizen zien
we een toename van het aantal besmettingen onder...
Lees verder

20 oktober 2020
Mariëlle Bartholomeus nieuw lid raad van bestuur Rivas Zorggroep
De raad van toezicht van Rivas Zorggroep heeft Mariëlle Bartholomeus benoemd tot nieuw lid van
de raad van bestuur. Met ingang van 1 januari 2021...
Lees verder

09 oktober 2020
Hospice Lingesteyn in Leerdam staat stil bij 10-jarig jubileum
Ruim een decennium biedt Rivas Zorggroep in Hospice Lingesteyn in Leerdam liefdevolle en
warme zorg voor bewoners in de laatste levensfase. 10...
Lees verder

Pagina 3 van 5
«
1
2
3
4
5
»

